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Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.12.2020 sak 20/76 
 
Avrøysting: 

Enstemmig for kontrollutvalets innstilling. 
 
Vedtak i Kommunestyret  

Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Åmli kommune tas til orientering.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll:  
 
Forvaltningsrevisjon:  
 

1. Helse og omsorg  
Tema: Økonomistyring og bemanning institusjon og hjemmetjenester  

 
2. Sektoroverskridende  

Tema: Internkontroll og varsling  
 
Eierskapskontroll:  
 

1. IKT-Agder IKS  
2. Jobbklar AS 

 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planene 
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Konntrollutvalet sitt framlegg 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger av Åmli kommune tas til orientering.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 – 2023 
godkjennes med følgende prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll:  
 
Forvaltningsrevisjon:  
 

1. Helse og omsorg  
Tema: Økonomistyring og bemanning institusjon og hjemmetjenester  

 
2. Sektoroverskridende  

Tema: Internkontroll og varsling  
 
Eierskapskontroll:  
 

1. IKT-Agder IKS  
2. Jobbklar AS 

 
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planene, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter 
innenfor de utvalgte områdene i planene 
 
Saksvedlegg 

Saksutskrift - sak 27-20 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023 og plan for 
eierskapskontroll 2020 - 2023 
Risiko- og vesentlighetsvurdering 2020-2023 for Åmli kommune 
 
Saksvedlegg som ligg på nettsida 

Store saksvedlegg til saken blir lagt under “Politikk” og “Dokument og linkar til politisk arbeid” på 
kommunens nettside www.amli.kommune.no  

Til denne saka er det følgjande slike vedlegg: 

Ingen 
 
Andre saksdokument 

Ingen 
 
Kort om saka 

Åmli kontrollutvalg behandlet i møte 18.11.2020, sak 27/20, Plan for forvaltningsrevisjon 
2020 – 2023 og plan for eierskapskontroll 2020 -2023. 
 
Merknader / vurdering 

 
 
 
18.12.2020 
 

http://www.amli.kommune.no/
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