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Melding om vedtak - Reduksjon i leveranser av forvaltningsrevisjon 

 
 
 
Kommunestyrets behandling av sak 58/2020 i møte den 11.11.2020: 
 
Innstilling  
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1.  
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 og til brev fra 
Vefik IKS datert 27. mai 2020 med melding om redusert leveranse av forvaltningsrevisjoner i 
planperioden 2017 – 2020. 
 
Kontrollutvalget ser med bekymring på manglende leveranser av forvaltningsrevisjoner. 
Kontrollutvalget er bekymret for konsekvensene dette medfører for kontrollutvalgets ivaretakelse 
av sitt lovpålagte påseansvar overfor forvaltningen, herunder oppfølging av kommunestyrets 
overordnede planverk innen kontrollutvalgets ansvarsområde. 
 
Med revisjonens melding må kontrollutvalget også konstatere at oppstart av nye 
forvaltningsrevisjoner er lite hensiktsmessig, med mindre det finnes andre løsninger for leveranse 
som ligger utenfor kontrollutvalgets myndighet å ta stilling til. 
 
2.  
Kontrollutvalget vedtar derfor følgende henvendelse til kommunestyret: 
 
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, og til vedlagte 
brev fra Vefik IKS datert 27. mai 2020 med melding om redusert leveranse av 
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forvaltningsrevisjoner i planperioden 2017 – 2020. 
 
 
Kontrollutvalget viser videre til at også det avtroppende kontrollutvalg har hatt til behandling 
problematikk rundt leveranse av forvaltningsrevisjoner så sent som i mai 2019, og uttrykte da en 
forventning om at revisjonen skal levere de gjenstående prosjektene i Plan for forvaltningsrevisjon 
2017-2020 innen utgangen av planperioden. Kontrollutvalget i Hasvik vil uttrykke vår bekymring 
for reduksjon i leveranser av forvaltningsrevisjonsrapporter fra Vefik IKS. Kontrollutvalget vil med 
den meldte reduksjon ikke være i stand til å gjennomføre kommunestyrets vedtatte plan for 
forvaltningsrevisjon, og på den måte ivareta påseansvaret overfor forvaltningen på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Dette innebærer at to av planens fire forvaltningsrevisjoner ikke blir gjennomført i planperioden, 
dersom ikke andre løsninger finnes. Kommunen får dermed leveranse av to forvaltningsrevisjoner 
mindre fra Vefik IKS enn de fire som er lagt til grunn. Samtidig betyr dette at forskriftsmessig 
minstekrav om årlige forvaltningsrevisjoner som lå til grunn i planen, ikke oppfylles for 
inneværende planperiode. Nye oppstartsvedtak anses samtidig som lite hensiktsmessig all den 
stund revisjonen ikke ser det som realistisk å gjennomføre undersøkelsene. 
 
Kontrollutvalget legger til grunn at Hasvik kommune må kunne forvente å få levert minimum fire 
forvaltningsrevisjoner fra Vefik IKS pr. fireårige planperiode. Dette er i tråd med den praksis som 
er blitt initiert av revisjonen selv, og har vært gjeldende så lenge Hasvik kommune har hatt eierskap 
i selskapet. Dette er også lagt til grunn som del av forventet motytelse ved budsjettering av 
kommunens årlige honorarer til Vefik IKS. 
 
Kontrollutvalget anmoder kommunestyret om å foreta en prinsipiell avklaring av hva som skal 
gjøres med de gjenstående forvaltningsrevisjoner i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. 
 
3.  
Kontrollutvalget legger primært til grunn at kommunestyrets plan skal gjennomføres hva gjelder antall 
forvaltningsrevisjoner, og ser for seg følgende alternative løsninger for å kunne ivareta leveranser 
tilsvarende: 
 
Det ene alternativet er at revisjonsselskapet innvilges en utsettelse på leveranse av de 
gjenstående forvaltningsrevisjoner til eksempelvis 1. halvår 2021. Dette under forutsetning av at 
gjennomføringen av disse undersøkelsene ikke skal gå på bekostning av antall 
forvaltningsrevisjoner i ny plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. 
 
Det andre alternativet er at kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å skaffe annen 
leverandør til å gjennomføre de aktuelle gjenstående forvaltningsrevisjonene. Dette vil i så 
tilfelle utløse behov for finansiering tilsvarende. 
 
Det tredje alternativet er at kommunestyret i tillegg til alternativet ovenfor ber kontrollutvalget gjøre en 
vurdering av nåværende revisjonsordning, med påfølgende innstillingssak til kommunestyret om 
fremtidig revisjonsordning for kommunen. 
 
Et sekundært alternativ er at kommunestyret godkjenner en reduksjon tilsvarende to 
forvaltningsrevisjoner i planen for 2017-2020, men samtidig tar stilling til en eventuell uttredelse av 
selskapet og ber kontrollutvalget utrede innstillingssak om alternativ revisjonsordning for kommunen. 
 
Kontrollutvalget overlater til kommunestyret å ta stilling til skisserte alternativer, eller eventuelle andre 
løsninger 
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Eva D. Husby Forslag til vedtak: 
  
Kommunestyret godkjenner en reduksjon tilsvarende to 
forvaltningsrevisjoner i planen for 2017-2020. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede alternativ revisjonsordning for 
kommunen. 

 
Behandling: 
Votering: 
  
Forslag fra Eva D. Husby: enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner en reduksjon tilsvarende to forvaltningsrevisjoner i planen for 2017-2020. 
Kommunestyret ber kontrollutvalget utrede alternativ revisjonsordning for kommunen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Inger Lise Brox 
Møtesekretær 
 
Brevet er godkjent elektronisk og derfor uten håndsignatur 
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