
Bærum kontrollutvalg

Dato: 29.05.2017 17:00 

Sted: Isi gjenvinningsstasjon, Isiveien 60  

Notat: 

Møtet kombineres med virksomhetsbesøk ved Isi gjenvinningsstasjon som ligger i Isiveien 60. Vi 
møtes i borggården i rådhuset kl. 17, og kjører til Isi. Informasjon om Isi og veibeskrivelse ligger på 

denne nettsiden:  https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/isi---
gjenvinningsstasjon/

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 990 20 717 evt . på e-post 

monmoe@lorenskog.kommune.no. 

Lørenskog  22.05.2017 

For leder i Bærum kontrollutvalg,

Mona Moengen 
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MØTEINNKALLING 

Bærum kontrollutvalg 

Dato: 29.05.2017 kl. 17:00 
Sted: ISI gjenvinningsstasjon, Isiveien 60  
Arkivsak: 17/00004 

SAKSKART Side 

Saker til behandling 

27/17 17/00043-5 Isi gjenvinningsstasjon - orientering og omvisning 17:15 

28/17 17/00048-1 Henvendelse til kontrollutvalget 18:15 

29/17 17/00024-5 
Revisjonens regnskap pr 30. april 2017 – 
Øk.melding 1/2017 

18:45 

30/17 17/00042-3 Regnskapsrapport fra sekretariatet pr. 31.03.2017 19:00 

31/17 17/00011-7 Referater 19:15 

32/17 17/00012-7 Eventuelt 19:30 

Tidsangivelse for sakene er tentativ, og rekkefølgen av behandlingen kan endres. 
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Arkivsak-dok. 17/00043-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 29.05.2017 
 
 
 

   
 
 

ISI GJENVINNINGSSTASJON - ORIENTERING OG OMVISNING  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har lagt opp til å besøke ulike kommunale virksomheter og 
tjenesteproduksjon organisert i selskaper. Dette som et ledd i å bli kjent med den 
kommunale forvaltningen, og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget drøftet aktuelle virksomhetsbesøk i møtet 27.2.17, og ba sekretær 
legge til rette for at utvalget kan besøke Kulturhuset, Isi og brannvesenet i 2017. 
Besøket hos Isi ble lagt til mai-møtet. 
 
Kontrollutvalget vil få en orientering om kommunal renovasjon og omvisning på Isi. 
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Arkivsak-dok. 17/00048-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 29.05.2017 
 
 
 

   
 
 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Vedlegg:  
Henvendelse fra Johnny B. Fagerstrøm og Kjersti og Gudbrand Bolstad 17.5.2017 
med 9 vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte henvendelse angående manglende svar og 
oppfølging fra kommunens side på bekymringsmeldinger omkring et byggeprosjekt i 
Hosleveien. 
 
Det er kun kommunestyret som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver. Når det 
gjelder henvendelser fra andre parter, må kontrollutvalget selv vurdere om utvalget 
vil behandle forespørselen eller ikke. 
 
I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften §4 står det blant annet at 
«Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens/ 
fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll 
eller tilsyn.» Det er videre slått fast at kontrollutvalget ikke har plikt til å behandle 
andre saker enn de som det får seg forelagt fra kommunestyret, eller der 
det fremgår av forskriften om revisjon i kommuner. Når det gjelder henvendelser fra 
andre enn kommunestyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv vurdere om 
saken hører inn under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 
 
I tillegg til å vurdere om henvendelsen hører inn under kontrollutvalgets oppgaver, 
må kontrollutvalget vurdere om saken representerer en tilstrekkelig risiko for 
manglende måloppnåelse, regeletterlevelse eller vedtaksoppfølging. Det er samtidig 
viktig å huske på at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke 
behandler klager på vedtak som har vært til administrativ behandling. Det 
kontrollutvalget kan gjøre, er å undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den 
kommunale saksbehandlingen, eller at kommunen ikke følger de lover og 
retningslinjer som den er underlagt. Fokuset bør være på systemkontroll. 
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Før kontrollutvalget bestemmer seg for om det vil ta henvendelsen til behandling, kan 
det vurderes å be rådmannen kommentere saken. 
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                                                    Jar 17. mai 2017 

Mona Moengen 

 

Kontrollutvalget for Bærum kommune 

 

Henviser til Johnny Fagerstrøms og Kjersti Fagerstrøm Bolstads samtaler med deg, der vi 

kom med bemerkninger om Bærum kommunes manglende svar og oppfølging av våre 

bekymringsmeldinger omkring byggeprosjektet Hosleveien 29A og 29B. 

 

Saken startet i juni 2015. Vi var da 13 naboer omkring prosjektet som protesterte på 

nabovarslet fra utbygger, Blokk Arkitekter, Industrigata 36, 0357 Oslo. Det gikk et halvt 

år før vi hørte noe igjen. Brev kom 19. desember. Naboprotestene ble ikke tatt til følge. 

 

I Rammetillatelsen heter det på side 6 at balkongene i 2. etasje mot nordvest ikke var 

godkjent. De er imidlertid nå på plass - utrolig nok etter alle de henvendelsene vi har 

rettet til Bærum kommunes byggetat. Vi har aldri fått svar eller forklaring på hvorfor de 

er der til tross for at de ikke er godkjent i Rammetillatelsen. 

 

I brev vi fikk etter møte i Planutvalget 25. august 2016 heter det: «Det bemerkes at 

balkong i 2. etasje vist på fasade mot nordvest ikke er godkjent.» 

 

Høyden på husene, oppfyllingen på tomta, lyskasser, balkongene, vinduer og plattinger 

(terrasser) under balkongene på nordvestfasaden avviker fra tegningene vi mottok 8. 

februar 2016. 

 

Kommunen har gitt utbygger kontrollansvaret, men det ser det ikke ut til at man kan 

stole på. Vi har påpekt i henvendelser til byggetat gjennom snart to år at husene er 

høyere enn angitt på godkjente tegninger. Etter svært mange henvendelser fant 

byggetat ut at egne målinger av høyder skulle gjennomføres. Resulatet av disse 

målingene fikk vi 3. februar 2017. Vi fant det vanskelig å skjønne at disse resultatene var 

riktige. Etter ny henvendelse fikk vi brev fra bygningssjefen som slår fast at målingene 

ligger  innenfor toleransegrensene.  

I det samme brevet skriver bygningssjefen at etaten ikke har plikt til å behandle 

henvendelser som man har behandlet tidligere, men tar slike henvendelser til 

etterretning. Dette oppfatter vi som et forsøk på å kvele ytterligere initiativ fra naboene 

til Hosleveien 29 A og Hosleveien 29 B. 

 

6. april 2017 sendes brev fra byggetat til Blokk Arkitekter etter at byggetat har fått 

søknad om midlertidig brukstillatelse (datert 31. mars 2017.) 

 

Der heter det: «Bygningssjefen gjennomførte en uanmeldt befaring av Hosleveien 29 A 

og Hosleveien 29 B i går. Befaringen viste at tiltaket er utført annerledes enn det som 

fremgår av godkjente tegninger i byggesaken. Tiltaket er ikke ferdigstilt til et nivå som 

tilsier at kommunen kan utstede midlertidig brukstillatelse.» 

Videre slås det fast at «Opplysningene i innsendt søknad om midlertidig brukstillatelse er 

ikke korrekte.» 

 

21. april 2017 sender byggetat et brev til Blokk Arkitekter som svar på søknaden og 

midlertidig brukstillatelse for Hosleveien 29 B. 

Her heter det: «Det vises til søknad om midlertidig brukstillatelse, datert 31. mars 2017, 

samt kompletterende dokumentasjon mottatt 20. april 2017.» 

«Etter bygningssjefens vurdering er ikke vilkårene for å kunne utstede midlertidig 

brukstillatelse til stede. Før det kan gis brukstillatelse for tiltaket, må det foreligge 

dokumentasjon på at tiltakets høydeplassering og gjennomsnittlig terreng er i samsvar 
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med gitt tillatelse. Med bakgrunn i blant annet høyder på lysgraver ser ikke 

bygningssjefen at dette vil kunne oppfylles.» 

 

Etter dette har vi øynet et visst håp for brevet fra byggetat til Blokk tyder på at byggetat 

faktisk har interesse av å følge med på hva som skjer i Hosleveien 29. En telefonsamtale 

med saksbehandleren (16. mai 2017) for prosjektet gir oss imidlertid ikke forsterket tiltro 

til byggetats evne til å følge med, for der har man «ikke kapasitet» til å sjekke om det 

tas hensyn til at midlertidig brukstillatelse ikke er gitt (familie har flyttet inn.) 

 

Når det påpekes at balkonger på de to husenes nordvestre fasader ikke er godkjent i 

Rammetillatelsen sier saksbehandleren at det har han ikke lest, og han må veiledes til 

Rammetillatelsens side 6 der det heter: «Det bemerkes at balkong i 2. etasje vist på 

fasade mot nordvest ikke er godkjent.» Det er absolutt bekymringsfullt at 

saksbehandleren ikke har satt seg inn i prosjektets dokumenter. Like bekymringsfullt er 

det at kommunens fagavdeling helt og fullstendig tar innspill fra utbygger som «god 

fisk», mens man konsekvent vender det døve øret til innspill fra naboene. 

 

Byggeprosjekter godkjennes av kommunens byggetat på grunnlag av utbyggers 

tegninger og beskrivelser. Saksbehandleren sier imidlertid at det kan skje endringer i 

byggeprosessen og utbygger kan da i ettertid få endringene godkjent etter en ny søknad 

til byggetat. Det betyr at alle høydemål angitt på tegningene, alle vindus- og 

dørplasseringer, balkonger, terrasser m.v. er elastiske og noe som kan forandres under 

byggingen. 

Da kan man virkelig lure på hva hensikten med nabovarsler egentlig er, når man som 

nabo ikke kan stole på de opplysninger som man får presentert. 

Dersom vi hadde visst hvor høye disse husene ville bli, hadde vi engasjert advokat 

umiddelbart. 

Dersom vi hadde visst at Bærum kommunes byggetat har saksbehandlere som ikke tar 

seg tid til å sette seg inn i prosjektenes dokumenter på en forsvarlig måte, hadde vi 

engasjert advokat umiddelbart. 

Dersom vi hadde visst at Bærum kommunes byggetat tar utbyggers side nær sagt uten å 

blunke og uten å kontrollere om utbygger faktisk farer med usannheter eller ei, hadde vi 

seriøst vurdert om Bærum kommune egentlig er et blivende sted å være. 

 

Kommunen har overlatt kontrollansvaret til utbyggerne bak prosjekter i kommunen. Vi 

har påpekt stor avstand mellom virkeligheten og de spesifikasjoner gitt av utbygger i 

prosjektbeskrivelser og tegninger som tillatelsene er basert på. Det er forunderlig og 

grunn til meget stor bekymring at arbeidet på prosjektene har fått lov til å fortsette så 

lenge som tilfellet Hosleveien 29 A og Hosleveien 29 B - særlig sett på bakgrunn av alle 

de henvendelser og bekymringsmeldinger byggetat har fått i denne saken, men ikke har 

reagert på. 

 

Dette er problemstillinger som vi håper  kontrollutvalget vil se nærmere på. Det er helt 

uholdbart at Bærum kommunes avdeling for byggkontroll tar så lett på sitt ansvar og lar 

utbyggerne styre det hele, uten at de som er satt til å sørge for at lover og regler blir 

fulgt er på banen og at det tas hensyn til de bomiljøer og de naboer som blir berørt. 

 

Det er ytterst vanskelig å velge forklarende dokumenter i en slik langvarig sak med så 

mange brev, men vi håper disse vedleggene gir grunnlag for å se nærmere på byggetats 

praksis. Vi er åpne for å svare på eventuelle spørsmål. 

 

Vennlig hilsen 

 

Johnny B. Fagerstrøm, Gamle Grav vei 13. Telefon: 6714 3809 

og 

Kjersti og Gudbrand Bolstad, Fagertunveien 76. Telefon: 67146979 - 95836323 
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& l  6  Uts. za",-

Bærum kommune Jar 15. desember 20l6
Bygningsetaten

Kopi til
Ordføreren  i  Bærum

Utbyggingen av Hosleveien 29A og Hosleveien 29B

Med bakgrunn  i  de forsøk tre av naboene til disse to byggeprosjektene tidligere har gjon på  å
kommunisere med kommunen — og et innlegg på side 34 i Budstikkas utgave 7. desember av Odd
Willy Lørstad om bygningsetatens håndtering av byggesaker i Bærum  -  ber vi om at det
gjennomføres en reell måling av de to husene som er satt opp på disse to tomtene. Vi har grunn
til å tro at begge husene er vesentlig høyere enn det kommunen har gitt tillatelse til målt fra
oppgitt kote og opp til bygningenes øvre gesims.
I forbindelse prosjektet som ble gjennomført for å føre overflatevannet i den tidligere
Gravbekken sikkert videre langs Hosleveien, ble det angitt en minsteavstand fra toppen av
overvannsledningen til et nytt bygg,
Bærum kommune har stilt krav om max høyde fra en oppgitt høydekote  -  og dessuten bestemt
(og tinglyst) en minsteavstand fra overvannsledningen til nytt bygg -  er det naturlig å forvente at
Bærum kommunes avdeling for disse saker gjennomfører en kontrollmåling som kan slå fast om
de to nye husene i Hosleveien 29A og Hosleveien 29B faktisk holder seg innenfor de
begrensninger kommunen har satt og følger de tegninger som er utarbeidet for prosjektene.

Målingen av bygningenes høyde må være noe annet enn en øyemåling foretatt fra fortauet i
Hosleveien.

Gjennom våre forsøk på å etablere kommunikasjon med kommunens avdeling for byggesaker
har vi kunnet notere at byggeavdelingen i kommunen ikke anser slike henvendelser noe man
føler seg forpliktet til å svare på. Et eksempel på dette er det faktum at eiendommen
Fagertunveien 76 tidlig i prosessen ble «utradert» som selvstendig eiendom og at halve arealet
på denne eiendommen i prosjektdokumenter ble tillagt Fagertunveien 74 og at denne
eiendommen ble omtalt som et godt fortettingsobjekt. Dette ble påpekt i brev til kommunens
bygningsetat  -  men der har man ikke funnet det nødvendig å svare på denne henvendelsen.
Dersom bygningsetaten anser dette å være i tråd med god forvaltningsskikk. er det grunn til å se
mørkt på kommunens evne og vilje til å ta vare på dem som allerede er innbyggere i kommunen
og ikke bare forholde seg til utbyggerne av nye boenheter.

Det er også mulig at politikere og byråkrater i Bærum kommune mener systemet med å legge
byggeprosjektenes dokumenter ut på nettet sikrer naboene tilstrekkelig innsyn i sakene. Det ville
muligens vært tilfelle dersom man fikk melding via brev, email eller sms, om at nye dokumenter
forefinnes på nettet. Slik systemet fungerer nå er det som om dokumentene slås opp på en
oppslagstavle et eller annet sted i rådhuset i Sandvika.

Etter hva som fremgår av Odd Willy Lørstads innlegg i Budstikka ligger 300 klagesaker til
behandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette kan være en indikasjon på at den
endringen i kontrollregimet som ble gjennomført av kommunen ved å trappe ned den
kommunale kontrollen og overlate til utbyggerne å påse at alle pålegg blir overholdt, har ført til
at påleggene og begrensningene blir oppfattet som vesentlig mer elastiske enn tidligere. Det er
mulig at kommunen som forvaltning ser på dette som en bedre situasjon enn den man hadde før
det kommunale kontrollansvaret ble fjernet. Om denne nye situasjonen er fordelaktig for
kommunen og utbyggeme. så er den det slett ikke for beboere i kommunen som er så uheldige å
være naboer til tomter som blir kjøpt opp og gjort til fortettingsobjekter.

Spørsmål som kan stilles er: er det foretatt målinger av høyden på de to husene i Hosleveien 29A
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M

og Hosleveien  29B?  Hvis  så er tilfelle: er høyden  i  samsvar  med den makshøyden  Bærum
kommune  har satt på bygningene med utgangspunkt  i  angitt kotehøyde på tomten  -  eller er målt

høyde elastisk i forhold til nevnte begrensning?
Går det an å få svar fra bygningsetaten om a) måling er gjennomført; b) hva er høyden fastslått
til; og c) hvis det ikke er foretatt måling av høyden på begge husene  -  hvorfor?

På tegninger av husene vi har sett. er høyden opp til takgesimsen oppgitt forskjellig på
forskjellige utgaver. Er mål for høyde på husene veiledende?

f

G  ra o sta

F  gertunveien 76. 1358jar
elefon 67l46979; Mobil: 93256120; Email:  gudb0l@0nline.no
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Bilder  tatt  kl.6.25  08-06-2016  Hoslev.29A 20/1510.

 

2
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Bekkestua 13-03-201  7

Bygningssjef  Hanne  Høybach
Her

Klage Hoslev.29 NB

Ringte deg på morgenen  8  de.. men du var ikke tilstede, la igjen beskjed:
vennligst ring meg, men ingen tilbakemelding.
Saken har dermed kommet inn  i  de vante former igjen, som vi nå  i  snart to
år har opplevd. Saken blir bare dratt ut,  i  håp om at vi skal gi opp. Men vi
har tydelig gitt utrykk for at ,vi ikke gir oss , og går videre i forvaltningen, helt
til topps. Media kan også nå være på tide å benytte. Det har blitt en tykk
A  4 mappe full av godbiter.

Etter at det ble svalt omgående på kopi av brev til Sivilombudsmannen
levert dere 02-01-201 7. trodde vi at dere nå ville reagere positivt og ta dette
seriøst Vi ble lovet  å  få svar på alle punkter.
Det skulle tas opp med bygningssjefen til uken -altså uke 2, nå er vi i uke 11.

Den 10-01-2017 sendte dere brev til Blokk Arkitekter NS  cler  dere ba om
bekreftelse på at byggene oppføres med den høydeplassering som ble god-
kjent i vedtak om rammetillatelse av  14.-03-2016.  Det var  6.35  og planering

ca.40 cm. Balkongene var ikke inntegnet
Nå sto byggene der ferdige og var helt annerledes enn på tegningene. for
det er jo tegningene som er avgjørende, som du selv har sagt
Total høyde var: ByggA ca.7.70 Bygg B  ca. 7.80
Som sagt var balkonger ikke tegnet. men 09-03-2017 da brevet ble sendt var de

på plass.
Det ble kun svart fra Blokk om høyder og de skulle være OK..
Selvfølgelig ville de ikke ha svart annerledes. de regnet med at dette ble godtatt.

19-01—2017 Brev til dere fra Gudbrand Boistad ang. byggenes høyde.
Det ble  bekreftet i  brev til ham 23—01-2017: Byggenes høyder er i hht. til

rammetillatelsen.
V1 hadde ikke ventet noe annet og det hadde vel ikke du heller.

25-01— 2017  Brev og bilder med mail til Ole Kristian Udnes. som svarer: Jeg tar
opp saken med Planutvalget og bygningssjefen i ettermiddag.

Dere foretok landskapsmåling og brev om dette ble sendt oss 03-02-2017 :
Her ble det det samme lette svar: Oppmålingen viser ingen vesentlig avvik fra
godkjente tegninger. Hva fortalte det oss om fakta. trodde du virkelig at vi ville
godta det ?
På de godkjente tegninger som vi fikk  10-05-2016  var ikke balkonger inntegnet.
Men de var på plass på byggene da dere foretok målingen. Hva med dem?
Høyden på huset var  6.35  og planering ca. 40 om. på tegninger.
Oppfylling og planering av tomta er helt annerledes enn på godkjente tegninger.
Dere bekreftet at dere skulle svare på de punktene som det var henvist til i brevet til
Sivilombudsmannen.

Svaret var som vanlig ufullstendig og forvirrende og kun om høydene.
Målingen viste derimot atdet var store avvik.
A målt til topp 104,55 bakkeplan 97 Total høyde 7.5 med gnmnmur.



28/17 Henvendelser til kontrollutvalget  - 17/00048-1 Henvendelse til kontrollutvalget  : Brev 13. mars 2017

..

/

4

B " "  105,05 " 98 " "  7.05  pluss  "  ca.7,8m

07—02-2017 brev til bygningssjef Hanne Høybaoh: Landskapsmålingen— Siviilom-
budsmannen  — balkonger  .  høyere  i  terrenget— oppfylling.
Telefonsamtale med deg samme dag ki.16,35: ikke  nødvendig 6,35  høyde på byg-
gene, da det måles fra havet. De hadde  målt  alle høyder og alt skulle stemme.
Vi ønsket eksakt høyde og svar på de punktene som før omtalt.
Du skjønte at vi som naboer var frustrerte, men du lurte på om de hadde
fått ferdigattest, noe jeg sa at de ikke kunne ha fått. Hva mente du med det ?
Du skulle snakke med Ole Kristian Udnes dagen etter.

Slik fortsatte det med mail og brev:
14-02-2017 Brev til deg med foto som bilag — Kopi til Udnes.
16-02- " " " Bekreftelse.
20-02- " Mail fra  deg.  talt  mate  hosdeg kl.10 den 21.
21-02- "  Møte hos deg KL10, der du ville vite hva vi ville gjøre videre. Svaret

var det samme, gå videre hvis dere ikke tok det på alvor.
Dessuten kom jeg med et forslag til  å  avslutte denne saken til beste
for kommunen. Vi kunne glemme alt om høyder, bygg og oppfylling,
hvis takterrasser garantert ikke ble godkjent De skulle derimot få ha
baikongene, men mot nabo måtte vannproblemer og oppfylling tas opp
med eier av Fagertunv.74.

21-02 Jeg lovet å sende over brevet 12—09-2016 fra Vann og avløp til deg.
22-02- " Brev til deg med bekreftelse på samtalen fra møtet.

Mail fra deg :  Som sagt sjekker jeg saken med Thoresen til uken.

03-03  " Henviser til mail sendt deg igår, nå har du vel snakket med Thoresen.
Telefonæmtale med Ole Kristian Udnes om forslaget du fikk på møtet
den 21. jan. Han meme også at det var en fordel å få avgjort dette
snarest Og nå var det opp til deg å  få fram noe vi kunne godta.

06—03  " Brev med fotobilag levert resepsjonen Plan og bygg:
Oppfylling—bekk.
Kopi til Vann og avløp og Ole Kristian Udnes.

07-03 "  Svarbrev til deg etter mail mottatt dagen før  :  Snakket med Thoresen
Vann og avløp. Han bekreftet at de har vært på stedet. De har ikke
funnet grunnlag for å si at den tinglyste avtalen er brutt.
Dette har vi hørt mange ganger , ikke uventet, savner fakta

Les teksten i brevet fra Vann og avløp 12-09-2016 og gi oss et svar.
Det er ditt ansvar å forsvare dette, ikke overlate og skyve det over
til andre.
Her ba vi om at du nå må bestemme deg for hva du vil gjøre.
Vt godtar ikke mer ansvarsfraskrivelse, men vil ha fakta.
Kopi levert til Ole Kristian Udnes.

Hun som solgte tomta er høyst forundret over at kommunen har tillatt
å  bygge 2 slike store eneboliger på den. Hun kjente jo godt til den
tinglyste erklæringen også.

De fleste spør om det er flerrnannsboliger, noen lurer på om det skal
bli fabrikkvirksomhet. Det er ikke mye godord å høre.
Som vi har sagt fra første stund, dere har klart  å  ødelegge en gammel
småhusbegyggeise, som kommunen selv var med på å regulere til
beste for oss alle.
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Kommunen har et ansvar ovenfor sine  innbyggere.  Respekten for
et hvert individ bør være dens oppgave og ikke gjøre så mange  for-
tvilet og frustrerte.
Du som bygningsslef har nå ansvaret for  å  få avsluttet denne saken.
Her mådetloreligge klarebegmnnedesvarog motbevise allevåre
påstander:
Byggene er for høye - garasjene ligger høyere i terrenget enn god-
kjent, hvis det ikke er gitt dispensasjon.  -  oppfylling mot nabo-
balkonger ikke godkjent-spørsmål om takterrasser med grillkjøkken
Oppå de nå allerede for høye byggene.

Deterbekreltetlraarbeiderpåstedetatdetervannproblemerpå
tomta. Vann pumpes opp fra en kum og ledes i slange inn til nabo i
Fagertunv.74. Han har forgjeves sat fra om dette flere ganger.

Det nytter ikke nå med ansvarshaskrivelse. nå venter vi snarest et
svar som er Bærum kommune og en bygningæjef verdig.

flea/@5174??? ...,...Stig Åberg Fagerstrøm
[  ..Eagerturwjla . Fagertunv. 76 mLGrav v.1 3

[‘0 Me U  H " tl Mew»,
X.»

Kopi til Planutval sleder

Ole Kristian Udnes

Hem Haim?
JW???) fig ff/
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Bekkestua 21 —03-201 7

Bygningssjef Hanne Hoybach

Her

Mottatt brev datert 15-03-2017 vedr. Klagesak Hoslev.29 A/B

Deres ref.: 17/33916/HHOYBA

Jeg trodde dette var et svar på vårt brev til deg datert 13 ds. der vi tar

en oppsummering av vår kommunikasjon fra 0  2-01  til 13-03-2017.
Kopi levert Ole Kristian Udnes.

l ditt brev er alt kjent, intet nytt. Det startet så bra på nyåret, dere skulle
ta opp og svare på de punkter som var omtalt i brevet til Sivilombuos-
mannen.

Våre sporsmål nå er:

Hvorfor er balkongene på plass, når de ikke er godkjent i flg. Rammetil-

latelsen 10-03-2016 ?

Hvorfor er grunnmuren så høy. når tegningen viser planert terreng opp
til kledning ?

Det kan ikke fylles opp mer ved kjellernedgangene og Iyskassene.

Hvorfor opereres det med forskjellige hoydemetre og kotehoyder i brev

fra kommunen og i fra Blokk A/S  ?

Det finnes ingen indikasjon i noen dokumenter vi har sett, som skulle tilsi
at bygningene skulle kunne bli 8 m høye. ,

I flg. en byggmester vi har vært i kontakt med er det de tegningene som
ligger til grunn for Rammetillatelsen, som gjelder for utførelsen av bygge—

prosjektet.

Disse sporsmålene står fremdeles ubesvart.
Vi venter nå et svar snarest på dette og henviser også til ovenstående brev
til deg 13-03-2017, som også er ubesvart.

Illustrerende vedlegg
Kopi til Ole Kristian Udnes

Fagertunv. 74 Fagertunv.-76 GmI.Gravv.13
l
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Bekkestua 11-05-2017

Bærum kommune

Byggesak
Saksbehandler

Arnfinn Martinsen

Henviser til mottatt brev 05-05-2017 med vedlkegg.

Deres ref. 15/147228 — 17/102626/ARNIVIAR.

Brevet var til orientering og takk for det.
Jeg har reservert meg mot digital post for over 1 år siden, som meddelt
før flere ganger.
Etter 2 dager skal alle uansett få dokumenter tilsendt, noe jeg ikke har
fått.

Brev til Blokk arkitekterA/S. 26—04-2017 ref.17/96593/ARNMAR.
Det meste her er kjent og vi skjønner hensikten med dette.
Men det vi har bedt om og ikke fått svar på, er eksakt høyde fra bakke-
nivå. På tegningen vi fikk av bygg A 10. mai 2016 er det 6,35 m. Dette
ble også bekreftet av utbyggerne 9.mai 2016.
Byggene skulle være like og det har ikke senere kommet endret tegning.

Brev mottatt datert 15-03-2017 ref.17/33916/HHOYBA.
Det er tidligere besvart med kommentarer.

Henviser til,mail og korrespondanse frem til møtet med bygningssjefen

20-02—2017 og senere. På møtet med henne, spurte hun om de hadde
fått ferdigattest, noe jeg stusset på. Har de fått midlertidig brukstillatelse

eller innflyttingstillatelse ?
Kommunens egen måling viste tydelig stort avvik på høyden.
Bygg A pånotert 104,55  -  parpet 30 cm = 104,25

Underkant panel ved grunnmur 97,52 =  6.73  +  grunnmur 52 cm.
Bygg B pånotert 105,05 -parapet 30 cm  =  104,75

Underkant panel ved grunnmur 98 = 6,75  +  Grunnmur ca 70 cm.
Dette har dere selv målt og vi vil nå ha bekreftet dette. Er dette riktig ?

Når det gjeller oppfylling rundt byggene til ferdigstilling som nevnt,
er det ikke mulig å fylle opp mer ved nedgang til kjellere, der det er høy
grunnmur. Terrenget er nå helt annerledes enn på godkjente tegninger.

Bygg A ligger i nord inntil nabogrensen som lå på kote 97, og her skal det
ikke fylles opp, i flg.tinglyst erklæring. Samme nabo har tomt ut til

Hoslev. og der er det fyllt opp. Er dette lovlig og godkjent ?

Siste brev om digital post er besvart over i 2. avsnitt.

Nye overraskelser har dukket opp og de ting vi mener har vært tvilsomme
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har vi meddelt, ofte med foto, slik at det skulle være lettere å forstå.

Men det har tydelig ikke vært vellykket, da svar har uteblitt.

Tiden leger alle sår sies det, men her er det for stort til det.

En advokat har nå sett på saken og hans konklusjon er: Dere kan nå for-

lange å få fjernet takterrassene, etter alle uregelmessigheter som nå
bevislig er foretatt.
Nabo i Fagertunv.74 har engasjert advokat på grunn av vannproblemer

i Hoslev.29, der vannet pumpes opp. slik at det renner over til naboen.

Etter at dere fra 3.januar iår lovet å ta opp saken i full  bredde, trodde vi

atdet var seriøst ment og at vi kunne få avsluttet dette marerittet.

Det er veldig synd både for utbyggere og for naboer at kommunen har

oversett og ikke reagert på våre bekymringsmeldinger før nå.

Denne saken er noe som absolutt burde komme frem i media  -  for

dette er forhold som ikke er en kommune verdig.

Tilsendte illustrasjon til brev levert dere 21-03-2017 er vedlagt her.

Det er nå  2  ekstra vinduer i kjellerne, som der fremgår her.

Dersom det skal være hybler, blir trafikkbelastningen ut til Hoslev. også

økt betraktelig- Er det søkt om hybler ? Dette kommer i tillegg

til de fra før ubesvarte Spørsmål, vil dere nå svare '? Vedlegg 1.

Brev levert dere 27—04—201 ? med foto og tegninger, som følger her.

Vi spurte om alt det som vises på bildet er godkjent  :  Fasadeforandring,

balkong og terrasse med rekkverk. Er dette godkjent ? Vedlegg 2.

En utenforstående nabo viste meg en tegning av Hoslev. 29 B, hvor det

var planlagt trær div . langs tomtegrensen inn mot oss i Gml.Grav v.13

Er det slik at de kan gjøre hva de vil. eller skal vi som nabo ha beskjed

om slike ting?
Kommunen har selv lagt opp til et dårlig naboforhold, ved ikke å følge

opp og gi oss informasjon vi har hatt rett til å få. Utbyggerene sa til meg

den eneste gang jeg har snakket med dem, at de forholdt seg bare til

kommunen, og det var 9.mai ifjor.

Mye har gått skeis i de to Hosleveien 29— prosjektene. Hva tenker kom-

munen å gjøre nå ?

Blir det advarende pekefinger og deretter tiulgivelse med klapp på skuld-

eren, som man hører om fra andre deler av kommunen?

Jeg venter et svar snarest, for som sagt flere ganger, vi giir oss ikke.

Med optimistisk hilsen
:

Johnny Fagerstrøm

Gml.Grav v.13

1357 Bekkestua
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Igangsettelsestillatelse 27-05-2016

Bygningsmyndighetene kan føre tilsyn med at tiltaketngjennomføres
i samsvar  med gitte tillatelser og bestemmelser gitt  i  e er  i  medhold
av plan-og bygningsloven.
Godl?ente tegninger og situasjons lan skal legges til grunn for utstik-
king plassering og høydefastsettefse.
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Arkivsak-dok. 17/00024-5 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 29.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REVISJONENS REGNSKAP PR 30. APRIL 2017 –ØK.MELDING 
1/2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2017 tas til etterretning. 
 
Vedlegg:  

1. Revisjonens regnskap pr 30. april 2017 - Øk.melding 1/2017, Bærum 
kommunerevisjon 15.5.2017. 

2. Regnskap pr 30.04.2017 Kommunerevisjonen 

 
Saksframstilling: 
Bærum kommunerevisjon rapporterer jevnlig økonomisk status til kontrollutvalget. 
Revisjonssjefen har redegjort for ressurssituasjon i vedleggene til saken. 
 
 
 



BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEREVISJONEN 

 

Postadresse: 
Postboks 700 
1304 SANDVIKA 
E-post: 
kommunerevisjonen@baerum.kom
mune.no 
 

Besøksadresse: 
Rådhustorget 4 
 

Org. nr: 974553260 
Bank:  
Telefon: 67504050  
Faks:  

KLART SPRÅK?  
Hjelp oss å bli bedre: 
klartsprak@baerum.kommune.no 

 

 

 
Kontrollutvalget 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 17/111322/PSV 15.05.2017 

 
 
 

Revisjonens regnskap pr 30. april 2017 - Øk.melding 1/2017  
 
Forslag til vedtak: 
 
Revisjonens økonomiske status pr 30.04.2017 tas til etterretning. 
 
Rapportering for første kvartal 2016. 
Økonomimelding 1/2017 bygger på revisjonens økonomiske status pr. 30.04.2017 og 
har til hensikt å fange opp avvik som krever iverksettelse av tiltak. 
 
Budsjettet for 2017 ble høsten 2016 satt opp med tilsvarende bemanning som 
revisjonen hadde i 2016, men har gjennom en organisasjonsendring ført til ytterligere 
reduksjon med en ansatt  fra 01.01.2017.  
 
En medarbeider kom tilbake til revisjonen i mai 2016 etter langtidsfravær. To 
revisormedarbeidere ble overført til kommunens budsjett-/regnskapsavdeling. 
Budsjettmidler tilsvarende lønnsutgifter for disse fulgte med ved overføringen.  
 
Budsjettet som fremkommer av kommunens økonomisystem (Epos) viser en netto 
utgift på 6.275.058 kroner. I tillegg kan revisjonen disponere ubrukte midler fra 2016 
som er vedtatt overført til regnskapet for 2017 med 386.000 kroner. 
 
Regnskapsoversikten viser regnskapstall for første tertial 2017, jf kolonnen «Hittil i år – 
Regnskap. I regnskapsoppsettet er overførte fondsmidler lagt inn i totalbudsjettet 
både som utgift og finansinntekt og vil derfor ikke påvirke budsjettets netto utgifter. 
De overførte fondsmidlene er regnskapsført i 2017 og fremkommer i raden 
«Inntekter» i tabellen nedenfor. 
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Økonomisk drift 
Tall i 1000-kroner 

  
Hittil i år - 
Budsjett 
VEO 

Hittil i år - 
Regnskap 

Hittil i år - 
Avvik 

Total - 
Budsjett 
VEO 

Total - Brukt 
i prosent 

  2017 2017 2017 2017 2017 

Brutto utgifter 2 480 514 2 468 552 11 963 6 931 550 35,6 

Herav: lønn 2 022 852 2 149 453 -126 601 5 558 562 38,7 

andre utgifter 457 662 319 098 138 564 1 372 987 23,2 

Inntekter -476 164 -491 432 15 268 -656 492 74,9 

Netto utgifter 2 004 351 1 977 120 27 231 6 275 058 31,5 
Overførte midler fra 2016 til 2017 på kr 386.000 er inkl. i Hittil i år Budsjett  VEO «andre utgifter» med 
1/3 av beløpet, jf vedlagte regnskap pr 30.04.2017 art 149. Hele beløpet er tatt medunder art 194for 
både budsjett og regnskap.   

 
Revisjonen vil i samråd med budsjettavdelingen foreta noen interne 
budsjettjusteringer mellom artene for å samordne  budsjett etter gjennomførte 
endringer i organisasjonen. Dette gjelder også art 165 Salgsinntekter som ikke har fått 
lagt inn budsjett for 2017.1 Endringene vil ikke påvirke revisjonens netto utgiftramme.  
 
Revisjonen viser for øvrig til vedlagte Regnskap pr 30. april 2017 for mer detaljer. 
 
Kommentarer knyttet til vedlagte regnskap 
Budsjettert lønn og sosiale utgifter er for de fire første måndene noe over tilsvarene 
budsjett. Overførte midler fra 2016 vil i sin helhet bli tillagt lønn og sosiale utgifter. 
Andre driftsutgifter viser sum varer og tjenester og er tilnærmet nomal for første 
tertial. Jeg gjør oppmerksom på at samarbeidet med Rogaland kommunerevisjon IKS, 
som utgiftsmessig er et «null-samarbeid», vil påvirke konsulentbruken på utgiftssiden 
og tilsvarende arten for salgsinntekter.   
Art 650 Salgsinntekter er så langt hovedsakelig inntekter som er fakturert Rogaland. 
Revisjonshonorarer knyttet til revisjon av Fellesrådet, menigheter, 
menighetsbarnehager mf vil bli foretatt i mai dette år. 
 
Status 
Arbeidet med forvaltningsrevisjon er i rute og rapportert iht vedtatte frister. Arbeidet 
med regnskapsrevisjon, som hovedsakelig har vært gjennomføring av 
årsoppgjørsrevisjoner, er utført iht plan og oppsatte frister og med mindre ressursbruk 
enn tidligere år, noe vi er meget tilfreds med. 
 
Bemanningen 
Årets tre første måneder er en meget arbeidsintensiv periode for revisjonen, noe som 
skyldes arbeidet med årsoppgjørsrevisjon av kommunens regnskaper og øvrige 
revisjonsoppdrag.  
 
                                                 
1 Budsjettposten Salgsinntekter vil få en tilsvarende utgiftspost. 
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Det har vært stor arbeidsinnsats fra de ansatte både innen regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, og revisjonssjefen vil takke de ansatte for meget god 
arbeidsinnsats og det ansvar som er utvist. 
 
En medarbeider ansatt i 100% stilling arbeider i dag i 80% og har bedt om økning til full 
stilling fra 01.08.2017, noe som vil bli innvilget. Jeg vil komme tilbake til hvordan dette 
tenkes budsjettmessig løst, senest i forbindelse med økonomimelding 2/2017. 
   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per-Martin Svendsen 
revisjonssjef 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur 
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       April 2017 Hittil i år - 
Budsjett VEO 

Hittil i år - 
Regnskap 

Hittil i år - 
Avvik 

Total - 
Budsjett VEO 

Total - Brukt i 
prosent 

Regnskap 
2016 

       101 Fast lønn generell 1 500 373 1 637 467 -137 095 4 068 255 40,2 5 251 016 

104 Overtid 41 796   41 796 113 331 0,0 42 331 

105 Annen lønn   298 -298     1 726 

109 Pensjonsinnskudd, arb.giv avg 480 683 511 688 -31 005 1 376 976 37,2 1 874 472 

Sum lønn 2 022 852 2 149 453 -126 601 5 558 562 38,7 7 169 544 

              

110 Kontormateriell 15 667 16 335 -668 47 000 34,8 21 971 

111 Matvarer 5 667 0 5 667 17 000 0,0 2 870 

112 Velferdstiltak for ansatte 8 026 4 883 3 143 24 079 20,3 18 710 

113 Telefonutgifter, datakomm 5 667 3 772 1 895 17 000 22,2 13 325 

114 Stillingsannonser 3 333   3 333 10 000 0,0 4 700 

115 Opplæring og kurs,  42 444 60 592 -18 148 127 331 47,6 163 490 

116 Oppg.pl.utg./reise og diett  3 333 4 001 -667 10 000 40,0 5 346 

117 Transportutgifter ansatte 7 333 4 181 3 152 22 000 19,0 15 411 

119 Avgifter, gebyrer, lisenser ol 60 000 83 340 -23 340 180 000 46,3 109 320 

120 Møbler, edb-utstyr 11 667 4 738 6 928 35 000 13,5 70 312 

122 Leie/leasing av utstyr 5 333 7 344 -2 010 16 000 45,9 5 190 

124 Service kontor-/datautstyr 4 000 1 350 2 650 12 000 11,3 6 007 

127 Ekstern konsulentbruk 122 462 103 764 18 698 367 386 28,2 221 530 

Sum Varer og tjenester til egen 
prod. 

294 932 294 299 633 884 796 33,3 658 182 

              

142 Mva generell komp.ordning 34 064 24 799 9 265 102 192 24,3 105 419 

              

149 Ubundne fond 128 667   128 667 386 000 0,0 0 

              

150 Forsikelsesrenter 0   0 0   314 

              

165 Salgsinntekter med mva   -80 633 80 633     -311 775 

              

171 Sykelønnsrefusjon inkl fp -56 100 0 -56 100 -168 300 0,0 -86 606 

              

172 Ref. mva påløpt i drift -34 064 -24 799 -9 265 -102 192 24,3 -105 419 

              

194 Bruk av disposisjonsfond  -386 000 -386 000 0 -386 000 100,0 0 

              

1-NUTG: NETTO UTGFIFT 2 004 351 1 977 120 27 231 6 275 058 31,5 7 429 659 
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Arkivsak-dok. 17/00042-3 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 29.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REGNSKAPSRAPPORT FRA SEKRETARIATET PR. 31.03.2017 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 

 
Saksframstilling: 
Det er inngått avtale med Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS (Rokus) om 
leveranse av sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Kontrakten gjelder frem til 
01.10.2019. 
 
I første kvartal 2017 har sekretariatet brukt 71 timer. Tidsbruken fordeler seg slik:  
 

Oppgave Timer 

Saksbehandling 64 

Møter i kontrollutvalget 8 

Sum 71 

 
Utover å forberede sakene til kontrollutvalget, er det brukt tid på å opprette systemer 
og lage rutiner.  
 
Budsjettet til kontrollutvalgets sekretariat for 2017 er på kroner 761 000,-. Rokus har 
fakturert 60 350.- kroner i første kvartal. 
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Arkivsak-dok. 17/00011-7 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Bærum kontrollutvalg 29.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Planlagte saker 2017 
2. Oversikt over saker som har vært behandlet 2017. 
3. Plan for samordning av tilsyn 2017, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
4. Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020. 

Deloitte mars 2017 på oppdrag fra KS 

  
 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Saker til behandling 2017

                                                                      Oppdatert 16.5.17 
 
 

1 
 

Kontrollutvalget 

 

Oversikt over saker til behandling 2017  
Møte Saker 

Følgende 

rapportering legges 

frem fortløpende  

 Rapporter fra andre tilsynsorganer (f.eks Fylkesmannen) og kommunens 
svar/oppfølging. 

 Sekretariatets oversikt over kontrollutvalgets saker med vedtak og 
oppfølgingen av disse. 

23. januar 
Fotografering til 
Bæringen 16.45 

 Godkjenning av protokoll 

 Revisors serviceerklæring til kontrollutvalget 2017 

 Oppfølging av revisjonsmerknader fra 2015 

 Forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen 

 Årsplan 2017 for kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

 Referater 

 Eventuelt 

27. februar 
 

 Godkjenning av protokoll 

 Forvaltningsrevisjon Godt arbeidsmiljø i barnehagene? 

 Drøfting av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 

arbeidslivskriminalitet. 

 Oppfølging av mislige forhold 2. halvår 2016 

 Revisjonens årsrapport og årsregnskap for 2016 

 Sak om budsjettendring for revisjonen. 

 Referater 

 Eventuelt 

o Vurdere virksomhetsbesøk. 

27. mars 
Avlyst 

 

3. april 
 

 Orientering fra rådmannen om prosjekt «Optimalisering stab- og 
støttetjenester»  

 Orientering om revisjonsberetning samt eventuelt revisjonsnotat/brev 
Bærum kommunes årsregnskap 2016 ved Bærum kommunerevisjon 

 Kontrollutvalgets uttalelse om Bærum kommunes årsregnskap 2016 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon rettet mot arbeidskriminalitet 

 Forslag til endring av problemstillinger brukerstyrt personlig assistent 

 Kontrollrapport fra skatteoppkreveren.  

 Eventuelt  

24. april  Avlyst 

29. mai 

Virksomhetsbesøk 

 Orientering om kommunal renovasjon og omvisning på Isi.  

 Økonomimelding I – Revisjonens regnskap per 31.03.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.3.17 
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Kontrollutvalget 

 

Møte Saker 

Isi 

 

 Henvendelse til kontrollutvalget  

 Referater 

  19. juni  

Kjell Nordengen 

vikarierer som 

sekretær 

 Forvaltningsrevisjon: Kan byggesaksbehandlingen effektiviseres? 

 Kontrollutvalget revurderer forvaltningsrevisjoner 

 Innspill til hvilke temaer og områder i regnskapet som kontrollutvalget 

spesielt ønsker å få belyst. 

28. august  

Virksomhetsbesøk 

kulturhuset 

 Kontrollutvalget setter frister for forvaltningsrevisjoner 

 Revisors egenvurdering av uavhengighet 

 Rapport om rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

25. september 

 

 Forvaltningsrevisjon: Oppleves hjemmehjelpen som godt organisert?  

 Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistent 

 Rapport om intern kvalitetskontroll 

 Oppsummering av misligheter 1. halvår 2017 

 Økonomimelding II – Revisjonens regnskap per 31.07.17 

 Rapportering på ressursbruk fra sekretariatet per 31.7.17 

 Revisjonssjefens betingelser 2017 

23. oktober  

 

 Idedugnad om forvaltningsrevisjoner i 2018 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen, sak 2/17. 

 Forslag til revisjonens budsjett for 2018 og Handlingsprogram 2018 –2021 

 Budsjett for arbeidet med kontroll og tilsyn 2018 

20. november 

Virksomhetsbesøk 

ABBV 

 Forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot arbeidskriminalitet  

 Valg av forvaltningsrevisjoner for 2018 

 Møteplan 2018 

4. desember  

 

 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

 Virksomhetsplan 2018 – revisjonen 

 Oppfølging av revisjonsmerknader for 2016 (KU-forskrift § 8) 

 Rapport fra utførte etterlevelsesrevisjoner. 

Saker som ikke er 
berammet 

 Eierskapskontroll utføres en gang i perioden. Ikke aktuelt i 2017. 

2018  Oppfølging av FR rapport Godt miljø i barnehagene, 10/17 - februar 
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SAKER BEHANDLET I BÆRUM KONTROLLUTVALG 2017 
Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ 

behandles 

Oppfølging Behandlet Ferdig 

23.1.17 1/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
05.12.2016 godkjennes slik den 
foreligger. 

     

 2/17 
Forvaltningsrevisjon - 
Samhandlingsreformen 

1. Rådmannen bes følge opp rapportens 
anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør fokusere mer 
på å gjøre brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak som kan 
sikre at fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer raskere 
inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må legge 
trykk på NAV slik at brukeren får 
nødvendig hjelpemidler uten å 
måtte vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i større grad 
fokuseres mot å gjøre brukerne 
mest mulig selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i samarbeid med 
Bærum sykehus og fastlegene, for 
å tilfredsstillende oppfølging av 
pasientene innen samordningens 
rammer. 
6. Det legges betydelig vekt på et 
bedre samarbeid med fastlegene. 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
17/17 
 
Tilleggspunkt i 
vedtaket: 
7. Saken 
forvaltningsrevisjonen 
- 
samhandlingsreformen 
oversendes BIOM til 
orientering. 
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2. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget. 
3. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp 
rapportens anbefalinger, herunder 

1. Overgangen fra 
korttidsplass til 
hjemmetjeneste, bør 
fokusere mer på å gjøre 
brukerne mest mulig 
selvhjulpne hjemme. 
2. Det bør vurderes tiltak 
som kan sikre at 
fysioterapeutene og 
ergoterapeutene kommer 
raskere inn i hjemmet. 
3. Bærum kommune må 
legge trykk på NAV slik at 
brukeren får nødvendig 
hjelpemidler uten å måtte 
vente. 
4. Budsjettmodellen for 
hjemmetjenesten bør i 
større grad fokuseres mot 
å gjøre brukerne mest 
mulig selvhjulpne. 
5. Det bør planlegges mer 
langsiktige 
behandlingsforløp for 
utsatte pasienter, i 
samarbeid med Bærum 
sykehus og fastlegene, for 
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å tilfredsstillende 
oppfølging av pasientene 
innen samordningens 
rammer. 
6. Det legges betydelig 
vekt på et bedre 
samarbeid med 
fastlegene. 

 3/17 
Revisjonens 
serviceerklæring til 
kontrollutvalget 2017 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
serviceerklæring til orientering. 

     

 4/17 
Oppfølging av 
revisjonsmerknader for 
2015 

Kontrollutvalget tar revisjonens 
redegjørelse til orientering. 

     

 5/17 
Årsplan 2017 
Kontrollutvalget i Bærum  

1. Kontrollutvalget vedtar den foreslåtte 
årsplanen for 2017. 
2. Saken sendes kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsplan for 2017 
til orientering. 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
19/17 
 

  

 6/17 
Årsrapport fra kontroll-
utvalget i Bærum 2016 

1. Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 
for 2016 vedtas. 
2. Saken oversendes kommunestyret med 
innstilling: 

 Kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsrapport 2016 
til orientering. 

Utskrift sendt 
24.1.17 

 K-styret 1.3.2017 sak 
18/17 
 

  

 7/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering      

 8/17 Eventuelt 

Behandling: Revisjonssjefen orienterte 
om ombyggingsplanene i rådhuset. 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
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27.02.2017 9/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
23.01.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 10/17 
Forvaltningsrevisjon Godt 
miljø i barnehagene?  

1. Revisjonen bes følge opp saken og gi 
tilbakemelding til kontrollutvalget om 
et år.  

2. Saken oversendes kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 

 Rådmannen bes følge opp de 
fire anbefalingene 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

 K-styret 29.3.17 sak 
27/17 

  

 11/17 
Drøfting av forvaltnings-
revisjon rettet mot 
arbeidslivskriminalitet  

Revisjonen bes legge frem en prosjektplan 
for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet 
mot arbeidslivskriminalitet til neste møte. 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

    

 12/17 
Oppfølging av mislige 
forhold 2. halvår 2016 

Revisjonens redegjørelse om mislige 
forhold 2. halvår 2016 tas til orientering. 

     

 13/17 
Årsrapport og årsregnskap 
for 2016 - Bærum 
kommunerevisjon 

1. Årsrapport og regnskap 2016 for 
kommunerevisjonen tas til 
orientering. 

2. Saken oversendes kommunestyret 

Utskrift sendt 
28.2.2017 

 K-styret 29.3.17 sak 
28/17 

  

 14/17 
Revisjonens budsjett 2017 
- endringer 
 

Revisjonssjefens redegjørelse om 
budsjettsituasjonen for året 2017 tas til 
orientering. 

     

 15/17 Referater Saken tas til orientering.      

 16/17 Eventuelt 

Kontrollutvalget ber om at sekretær legger 
til rette for at utvalget kan besøke 
følgende virksomheter i 2017 Kulturhuset, 
ISI (mai) og brannvesenet.  

     

3.4.2017 17/17 Godkjenning av protokoll 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 
27.3.2017 godkjennes slik den foreligger. 

     

 18/17 
Orientering om prosjektet 
«Optimalisering stab- og 
støttetjenester» 

Saken tas til orientering. 
 

     

 19/17 Orientering fra rådmannen Kontrollutvalget tar saken til orientering.      
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om granskning av 
Vitalegruppen 

 

 20/17 
Revisors beretning til 
Bærum kommunes 
årsregnskap 2016 

Saken tas til orientering 
 

     

 21/17 
Kontrollutvalgets uttalelse 
til Bærum kommunes 
årsregnskap 2016 

Kontrollutvalgets uttalelse til Bærum 
kommunes årsregnskap og årsberetning 
2016 vedtas og oversendes kommune-
styret med kopi til formannskapet. 

Utskrift sendt 
4.4.2017 

 K-styret 26.4, sak 
43/17 

  

 22/17 
Forvaltningsrevisjon retter 
mot arbeidslivskriminalitet 
- prosjektplan 

Kontrollutvalget bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot 
arbeidslivskriminalitet i henhold til 
vedlagte prosjektplan og diskusjonen i 
møtet. Prosjektet leveres til 
novembermøtet. 

Utskrift sendt 
4.4.2017 

   

 23/17 

Forvaltningsrevisjon 
Brukerstyrt personlig 
assistent - forslag til 
endring av 
problemstillinger  

Kontrollutvalget godkjenner endringene i 
forvaltningsrevisjonen om brukerstyrt 
personlig assistent i samsvar med 
beskrivelsen i denne saken.   

Utskrift sendt 
4.4.2017 

   

 24/17 
Kontrollrapport 2016 - 
skatteoppkreverfunksjonen 
i Bærum kommune 

Saken tas til orientering. 
 

     

 25/17 Referater Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

 26/17 Eventuelt Kontrollutvalget tar saken til orientering.      

       2 rest 
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1 . Om planen

1.1 Bakgrunnen
Fylkesmannen har etter kommunelo ven § 60e en lovfestet rett og plikt til å samordne statlige tilsyn med kommuner og fylkeskommuner.

Lovbestemmelsen innebærer samtidig en plikt for øvrige tilsynsmyndigheter til å delta i samordningen.

Samordningen skal bidra til at statens tilsyn med ko mmunene samlet sett er oversiktlige, enhetlige og forutsigbare. Vi skal unngå

dobbelttilsyn og at tilsyn på én sektor gir utilsktede konsekvenser på andre sektorer.

Vi har også et embetsoppdrag fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet som forventer s tyrking av samordning - og koordinering av

kommunal tilsynsvirksomhet, herunder tilsyn fra andre tilsynsetater enn Fylkesmannen selv.

Denne planen er en del av dette samordningsarbeidet.

Den ansvarlige for dette arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershu s er rådgiver i samordningstaben, Fakra Butt.

1.2 Planen som et styringsverktøy
For at Fylkesmanne skal lykkes med samordningsplikten er det helt nødvendig å samarbeide med relevante tilsynsmyndigheter. Pl anen

skal gi en oversikt over hva og hvem de s entrale tilsynsmyndigheter, inkludert oss selv, skal føre tilsyn med i 2017.Planen må primært

ses på som en oversikt over samlet omfang av tilsyn og er ikke en nøyaktig plan for når tilsyn finner sted.

«Samordningen
skal bidra til at
statens tilsyn med
kommunene
samlet sett er
over siktlige,
enhetlige og
forutsigbart.»
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Tidspunkt for tilsyn varsles av de aktuelle tilsynsmyndigheter i form av varselbrev. Vi gjør oppmerksom på at planen kan endres under 

året.  

 

For at planen skal være relevant og gi pålitelig informasjon, kommer vi til å oppdatere den i løpet av august. Dette for å  ta hensyn til 

eventuelle endringer i tilsynsplaner for høsten.  

 

   1.3 Avgrensning av planen 

Vi har inviterte bredt de sentrale tilsynsetatene som fører tilsyn med kommuner og fylkeskommuner til et samarbeid om denne planen. 

Men kun noen er med i samordningsplanen, avhengig av om det er planlagt tilsynsaktivitet i våre to fylker. Tabellene nednfor for Oslo og 

Akershus representerer derfor forskjellige etater. Vi tar også hensyn til egenkontrollen i kommunene ved å være i kontakt med 

kontrollutvalgenene-/sekretariatene og kommunerevisjon. Det er kun tilsyn med kommunale plikter vi skal samordne og har samordnet.  

 

Våre samarbeidspartenere på tilsynsfeltet er: 

Statlige tilsynsmyndigheter: Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket og Vegvesenet. 

Egenkontroll: Kontrollutvalgssekretariat i Follo, Romerike og Oslo. 

Revisjon: Kommunerevisjon i Oslo. 

 

Kontrollutvalgssekretariat i Follo representerer følgende kommuner: Frogn, Enebakk, Oppegård, Ås, Ski, Nesodden og Vestby. 

Kontrollutvalgssekretariat i Romerike representerer følgende kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, 

Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Aurskog-Høland, Asker og Bærum. 
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   1.4 Relevante tilsynsdokumenter-/rapporter: 

 
Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2143/id109361/?q=H-2143 
 

NIBR-rapport 2011:28: Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samordning-av-statlig-tilsyn-og-systemre/id671825/?q=samordning av tilsyn 
 
DIFI- rapport 2016:05: Statens tilsyn med kommunen: 
https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-rapport_2016-
5_statens_tilsyn_med_kommunene._organisering_omfang_nytte_og_forbedringsmuligheter.pdf 
 

Ot. Prp. Nr. 97 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. 
(statleg tilsyn med kommunesektoren):  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-97-2005-2006-/id190470/ 
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2. Kort om våre tilsynstemaer for 2017 
Nedenfor finner dere informasjon om temaer vi har planlagt å føre tilsyn med i 2017. Kulepunktene er ikke uttømmende og kan 

fravikes for eksempel ved hendelsesbaserte tilsyn e.l.  

2.1 Barnehageområdet (BHG.) 

 Kommunens utøvelse av tilsynsplikt 
 Godkjenning av barnehager 
 Organisering av styrerressursen 

 

2.2 Beredskapsområdet (BERED.) 

 Tilsyn med kommunens beredskapsplikt  

 

2.3 Helseområdet (HEL.) 
 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår sosial- og familieavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 

sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 
 Tilsyn med tvangsbruk overfor personer med psykisk utviklingshemning 

 

2.4 Landbruksområdet (LAND.) 
 Kontroll med kommunenes forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler på landbruksområdet  
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2.5 Miljøvernområdet (MILJØ) 

 Kommunens avløpshåndtering  
 Kommunenes oppfølging av forsøplingssaker  

 

2.6 Sosial- og familieområdet (SOF.) 

 Landsomfattende tilsyn (LOT) sammen med vår helseavdeling: kommunale helse- og omsorgstjenester, kommunale 
sosialtjenester og spesialisthelsetjenester til personer med samtidig psykisk lidelse og rusmiddelavhengighet 

 Kvalifiseringsprogrammet 
 Behandling av stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfeller samt bruk av vilkår  
 Økonomisk rådgivning 
 Individuell plan i henhold til introduksjonsloven 
 Kommunen som krisesentermyndighet 

 
 
På barnevernområdet er det ikke planlagt tilsyn med kommuner, da landsomfattende tilsyn retter seg mot Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (BUFETAT) bistandsplikt når barn trenger akuttiltak og opphold i barneverninstitusjon.  

 

2.7 Utdanningsområdet (UTD.) 

 Felles nasjonalt tilsyn (FNT): her kan vi velge mellom forvaltningstilsyn, tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen eller tilsyn 
med om skolene driver med skolebasert vurdering 

 Tilsyn med fagopplæring i videregående skole 
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3. Samordning av kommunerettet tilsyn
Forkortelser brukt i planen:

FMOA: Fylkesmannen i Oslo og Akershus FNT: Felles nasjonalt tilsyn L OT: Landsomfattende tilsyn

Sotjl.: Sosialtjenesteloven

3.1 Akershus Fylkeskommune:

Tidspunkt 2017 FMOA

1.Halvår

2.Halvår UTD.: Fagopplæring
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3.2 Akershus kommu ner:

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Asker

1.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Etikk, etiske retningslinjer

IKT/info.sikkerhet, øko.styring, målstyring og
internkotroll

2.Halvår Utvalgte sykehjem

Vannverk

Aurskog -

Høland

1.Halvår Arkivarbeid Tidligfase i utbyggingsprosjekter

2.Halvår UTD: FNT Fastlegeordningen

Bærum

1.Halvår Arkivarbeid Systemtilsyn,
parkering

Samhandlingsreformen

Godt arbeidsmiljø i barnehagene?

Kan byggesaksbehandlinge n effektiviseres?

2.Halvår UTD: FNT Utvalgte sykehjem

Vannverk

Oppleves hjemmehjelpen som godt
organisert?

Brukerstyrt personlig assistent

Er vedlikeholdet i samsvar m ed inngåtte
kontrakter?
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Eg enkontrollen

Eidsvoll

1.Halvår UTD: FNT Folkehelse

2.Halvår Helseinstitusjon -
Sykehjem

Enebakk

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

UTD: Drift av
forsterket
avdeling - ytre
Enebakk Skole

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Tilsyn
høydebasseng

Selvkost og gebyrberegninger

2.Halvår Internkontroll

Fet

1.Halvår

2.Halvår Kommunebesøk Byggesaksbehandling
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Frogn

1.Halvår HEL : LOT IKT

2.Halvår Etikk og habilitet

Gjerdrum

1.Halvår Folkehelsearbeidet

2.Halvår

Hurdal

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

2 .Halvår Økonomistyring/offentlig anska ffelser



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn 2017

S. 10 Samordning av kommunerettet tilsyn

10

Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Lørenskog

1.Halvår Kommunebesøk

UTD: FNT

BERED:
Kommunens

utøvelse av
tilsynsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsforvaltning

2.Halvår L AND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Barnevernet

Nannestad

1.Halvår Barnevernet

2.Halvår

Nes

1.Halvår SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Forebyggende arbeid overfor barn og unge

2.Halvår Hvam
videregående
skole

Vannverk
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Kommune Tidspunkt
2 017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Nesodden

1.Halvår BHG.:
Kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

Tilsyn
høydebasseng

Systemtilsyn,
parkering

Barn og ungdoms psykiske helse

2.Halvår Kvalitet i sykehjemstilbudet

Nittedal

1 .Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Byggesaksbehandling og gebyrfastsettelse
(selvkost)

Oppegård

1.Halvår BERED:
Kommunal
beredskapsplikt

Systemtilsyn,
parkering

Rådma nnens vedtaksoppfølging

2.Halvår Kommunebesøk Tilsyn
høydebasseng

Internkontroll barnehager

Rælingen

1.Halvår Sykefraværsarbeidet

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Systemtilsyn,
parkering
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Skedsmo

1.Halvår HEL.: LOT

SOF. -
Barnevern:
Dialogmøte

Systemtilsyn,
parkering

Eiendomsskatt

Internkontroll

2.Halvår LAND: Kontroll
av tilskudds -
forvaltningen i
jordbruket

Eldreomsor g

Ski

1.Halvår UTD.: FNT Tilsy n
høydebasseng

Solborg bo - og
aktiviseringssenter

Langhus bo - og
servicesenter avd.
boliger

Finstadtunet
Ahus avd. Ski
sykehus

Nordby eldresenter

Moer sykehjem

Kommunens eiendomsforvaltning

2.Halvår Systemtilsyn,
parkering

Byutv ikling

Innkjøp
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Kommune Tidspunkt
2017

FMOA Mattilsynet Arkivverket Vegvesenet Egenkontrollen

Sørum

1.Halvår UTD.: FNT Offentlig anskaffelser

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet

Mobbing

Ullensaker

1.Halvår SOS.:
Sotjl . §18 - 20

MILJØ: Tilsyn
med ny
utslippstillatelse

Skolehelsetjenesten

2.Halvår

Vestby

1.Halvår Tilsyn
høydebasseng

Samhandlings - reformen

2.Halvår HEL.: Bruk av
tvang overfor
psykisk
utviklingshemm
ede + LOT

Søndre Follo Renseanlegg IKS

Ås

1.Halv år UTD .: FNT Tilsyn
høydebasseng

Granås sykehjem
Follo Omsorg

Barnevern – hjelpetiltak i hjemmet

2.Halvår Ås dementsenter

Ås eldresenter/
Ås seniorsenter

Systemtilsyn,
parkering

Internkontroll
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3.3  Oslo kommune 

Tidspunkt 
2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

1.Halvår SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Enerhaugen  
 
 
 
SOF.-Sosial: 
Tilsyn med 
familievernkontor- 
Homansbyen 
 

Velferdsetaten: 

- Bjørnerud 
rehabiliteringssenter 

- Bygdøy 
rehabiliteringssenter  

- Fredensborgveien 
bosenter 

- Uteseksjonen 
- Kvinnetiltaket avd. 

Thereses hus 
- PRO senteret 
- Østensjøveien hus 
- Villa Mar 
- Ungbo 

 

Utvalgte 
institusjoner og 
sykehjem 

 

Vannverk 

Bymiljøetatens behandling av drosjeløyvesaker (oppfølgingsundersøkelse) 
 

Bevaringsverdig på Gul liste- saksbehandling og konsekvenser 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Kontroll og oppfølging av offentlig-privat samarbeid (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Ny driftsavtale IKT – kontroll og oppfølging (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Gjennomføring av spesialundervisning (Ammerud skole og Bekkelaget skole, 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Oslo kommunes overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse 
(oppfølgingsundersøkelse) 

 

Drift og vedlikehold av kommunens veinett 

 
Velferdsetaten: Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse- og 
omsorgstjenester 

 

Framskaffing av læreplasser og erfaringer med læringklausulen 

 

Kvalitet og effektivitet i byggesaksbehandlingen (oppfølgingsundersøkelse) 

 

Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF 
(Oppfølgingsundersøkelse) 

 

Breddeundersøkelse om oppnåelse av resultatmål i investeringsprosjekter 
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Informasjonssikkerhet og personopplysninger 

 

Eierskapskontroll Oslo Business Region 

 

Eierskapskontroll E-CO AS 

Tidspunkt 

2017 

FMOA Arbeidstilsynet Mattilsynet Egenkontroll 

2.Halvår HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Ryen 
helsehus 
 
 
HEL.:  
Ernæring 
sykehjem- Tåsen 
helsehus 
 
 
UTD.: 
Særskilt inntak til 
VGS. 
 
LAND: Kontroll 
av tilskudds-
forvaltningen i 
jordbruket 

 
Helseetaten: 

- 5 KAD 
- Legevakta 

 

Utvalgte sykehjem 

 

Vannverk 

 

Lindeberg gård, 
Bogstad Gård 

 
Lærertimer og resultater i grunnskolen 
 
Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten 
 
Bydelenes parkdrift 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Lærertimer og resultater i grunnskolen 

 

Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten (bydeler ikke bestemt) 

 
Bydelens parkdrift                     
(bydeler ikke bestemt) 
 

Administrasjonens oppfølging av overordnede planer 

 

Arbeidslivskriminalitet og lønns- og arbeidsvilkår – breddeundersøkelse 

 

Gevinstrealisering av nye elektroniske tjenester 

  

Eierskapskontroll Oslo Nye Teater AS 

 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Plan for ekstern samordning av tilsyn 2017

S. 16 Samordning av kommunerettet tilsyn

16

Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Alna

1.Halvår BHG.:
Kommunen som
tilsyns -
Myndighet

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

NAV kommune/ stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Bjerke

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/stat

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten k jøper
hjelpetiltak
(oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

Kvalitet i barnehage

Kartlegging av dialogen mellom byrådsavdelingen og Bydel Bjerke

2.Halvår

Frogner

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjen ester

Boliger PU/ psyk 13

Forebygging og behandling av underernæring hos hjemmeboende
eldre
(oppfølgingsundersøkelse)

Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår HEL .: LOT
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Gamle Oslo

1.Halvår Psykisk helsearbeid for unge voksne

2.Halvår

Grorud

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner

Grüne rløkka

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Brukermedvirkning ved anskaffelser av helse - og omsorgstjenester

2.Halvår HEL.:
Helsestasjons -
virksomhet
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Nordre Aker

1.Halvår Nav kommun e/stat

Hjemmetjenester

Dagsentre/ aktivitets - senter,
PU/ psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Nordstrand

1.Halvår Bydelsbarnevern

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår

Sagene

1.Halvår Bydelsbarnevern

Hjemmetjenester

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

St.
Hanshaugen

1.Halvår

2.Halvår

Stovner

1.Halvår Kvalitet i barnehage

2.Halvår

Søndre
Nord strand

1.Halvår BHG.: kommunens
utøvelse av
tilsynsplikt

SOF. - Barnevern:
Dialogmøte

Ivaretakelse av barns rettigheter når barneverntjenesten kjøper
hjelpetiltak (oppfølgingsundersøkelse)

Kommer unge sosialhjelpsmottakere i aktivitet eller arbeid?

2. Halvår

Ullern

1.Halvår HEL.:
Bruk av tvang
overfor psykisk
utviklingshemmede
+ LOT

2.Halvår Små barn som er utsatt for vold i hjemmet og i nære relasjoner
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Bydel: 2017 FMOA Arbeidstilsynet Egenkontroll

Vestre Ak er

1.Halvår Hjemmetjenester

Dagsentre/aktivitets - senter,
PU /psyk

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HEL .: LOT Tjenester til beboere i samlokaliserte boliger

Østensjø

1.Halvår Bydelsbarnevern

NAV kommune/ stat

Boliger PU/ psyk 13

2.Halvår HE L .: LOT
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4. Rutine for samordning av reaksjoner 
Rutinen som er beskrevet under gjelder for alle tilsynsmyndigheter som vi samarbeider med, les mer om samarbeidspartnere under 

kapittel 1.3. 

 

4.1 Bakgrunnen for rutinen 

Tilsynsmyndighetene er pliktig til å vurdere de virkninger eventuelle pålegg kan ha for kommunens eller fylkeskommunens øvrige 

virksomhet før vedtak treffes. Samordningen skal søke å sikre at summen av pålegg ikke overstiger de økonomiske rammene 

kommunene har til rådighet. Samordningen av virkemiddelbruk etter § 60e bygger på tre hovedelementer: 

 

1. Vurdering 

Fylkesmannens samordning skal legge til rette for vurdering av de påleggene som tilsynsmyndighetene gir. Det vil si vurdere 

konsekvensene av pålegg i sammenheng med andre krav til kommunen. 

 

2. Varsling i forkant av bruk av pålegg 

Alle tilsynsmyndigheter skal varsle Fylkesmannen i forkant av bruk av pålegg og andre sanksjoner med vesentlige virkninger for 

kommunen. Konsekvensene kan eksempelvis være økonomiske eller administrative. Varslingen skal sikre at fylkesmannen er 

informert om aktuelle vedtak fra tilsynsorganer som rettes mot den enkelte kommune. Det underliggende hensyn er at uansett hvem 

som fører tilsyn med kommunen, har kommunen krav på at tilsynsvirksomheten som rettes mot den er samordnet.  

 

«Samordningen skal 

søke å sikre at summen 

av pålegg ikke 

overstiger de 

økonomiske rammene 

kommunene har til 

rådighet.» 
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Det understrekes at tilsynsmyndighetenes vedtakskompetanse ikke endres som følge av varslingsplikten. Tilsynsmyndigheten vurderer 

og avgjør selv om kommunen/fylkeskommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Tilsvarende avgjør tilsynsmyndigheten selv om den skal 

ilegge sanksjoner. 

 
Varslinger sendes Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben». 

 

3. Dialog 

Dersom det er hensiktsmessig og forsvarlig, skal tilsynsmyndighetene føre dialog med kommunen/ fylkeskommunen før pålegg eller 

andre sanksjoner med vesentlig virkning vedtas. Dialogen kan omhandle utforming av pålegg med vesentlige virkninger eller andre 

sanksjoner og kommunens/fylkeskommunens oppfølging av disse. Dialogen skal skje i regi av Fylkesmannen. Forespørsel om 

samordning av dialog sendes til Fylkesmannens postmottak på følgende e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no merket med 

«Samordningsstaben» 
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5. Konsekvenser av brudd på samordningsplikten 
Å ikke følge samordningsbestemmelsene, kan være i strid med korrekt saksbehandling. Etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

vil et vedtak om pålegg likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at den eventuelle feil ikke kan ha virket bestemmende på 

vedtakets innhold. Om feilen kan ha vært utslagsgivende på innholdet i vedtaket må, vurderes konkret. For en utfyllende drøftelse av 

momenter som kan inngå i en slik vurdering vises det til Ot.prp. nr. 97 (2005-2006) kap. 8.3.1. 
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6. Liste over kontaktpersoner 
Tilsynsmyndigheter: Navn: E-post: Telefon: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:     

Samordningsstaben Fakra Butt fmoafbu@fylkesmannen.no 22003597 

Barnehageområdet Jane Barbro Hjellegjerde Aambakk fmoajan@fylkesmannen.no 22003808 

Utdanningsområdet Inger Børte fmoaibor@fylkesmannen.no 22003803 

Sosial- og familieområdet- Sosial Grete Finstad fmoagnf@fylkesmannen.no 22003615 

Sosial- og familieområdet- Barnevern Tove Narud fmoatna@fylkesmannen.no 22003744 

Helseområdet Heidi Fugli fmoahfu@fylkesmannen.no 22003921 

Miljøvernområdet Jens Hertzberg fmoajhe@fylkesmannen.no 22003651 

Landbruksområdet Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no 22003663 

Beredskapsområdet Rune Svindland fmoarsv@fylkesmannen.no 22003544 

Statlige tilsynsmyndigheter:    

Arbeidstilsynet Anne Langedrag anne.langedrag@arbeidstilsynet.no 73 19 97 00 

Mattilsynet, Region Stor-Oslo  Kirsti Ullsfoss kirsti.edith.ullsfoss@mattilsynet.no 22 77 84 87 

Arkivverket Jon Sandven jonsan@arkivverket.no 92 61 36 41 
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Vegvesenet – region Øst Jon Øverengen Wilberg jon.Overengen.wilberg@vegvesen.no 61 27 11 82 

Sekretariat-og revisjonsenheter:    

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat Jan T. Løken FIKS@follofiks.no 64 96 20 58 

ROKUS IKS- Romerike kontrollutvalgssekretariat Mona Moengen monmoe@lorenskog.kommune.no 67 93 45 80 
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Sammendrag 

På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og 

fylkeskommunale risikobildet basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner 

og fylkeskommuner. Kartleggingen skal danne grunnlag for KS sitt arbeid med å styrke den 

kommunale egenkontrollen. 

 

Prosjektet er gjennomført i perioden desember 2016 – mars 2017, og er basert på 

innsamlede planer for forvaltningsrevisjon og en spørreundersøkelse til kontrollutvalgs-

ledere.  

 

Kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner skal minst en gang i valgperioden, og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av 

kommunestyret eller fylkestinget. Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en 

overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunen eller fylkeskommunens 

virksomhet. Vi kan derfor legge til grunn at identifiserte prosjekter i plan for 

forvaltningsrevisjon kan brukes til å få et innblikk i det kommunale og fylkeskommunale 

risikobildet. Selv om det er viktig å nyanserer denne sammenhengen, bekrefter over 70 

prosent av kontrollutvalgslederne at plan for forvaltningsrevisjon reflekterer de vesentligste 

risikoområdene i kommunen/fylkeskommunene. Det er derfor rimelig å anta at en 

gjennomgang av prosjektene som er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon vil gi viktig 

informasjon om det overordnete risikobildet for kommunal og fylkeskommunal sektor.  

 

Om plan for forvaltningsrevisjon 

Denne kartleggingen viser at de aller fleste kontrollutvalg har fått vedtatt en plan for 

forvaltningsrevisjon i kommunestyret eller fylkestinget, men det er 17 prosent av 

kommunene og 7 prosent av fylkeskommunene (1 fylkeskommune) som ikke har fått 

vedtatt en slik plan på undersøkelsestidspunktet. Undersøkelsen viser videre at i de fleste 

tilfeller blir kontrollutvalgenes foreslåtte planer for forvaltningsrevisjon vedtatt slik de 

foreligger, men i noen tilfeller (til sammen 12 prosent) gjør kommunestyrer eller fylkesting 

endringer i planene før de vedtas av  

 

Selv om de fleste kontrollutvalg har fått utarbeidet en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon, gjelder det ikke alle 

kontrollutvalgene (16 % av kontrollutvalgslederne har oppgitt at dette ikke er gjort, mens 

6 % svarer at de ikke vet). Også arbeidet med analysen og hvem som involveres i arbeidet 

varierer. Denne kartleggingen viser at rådmannen blir involvert i 69 prosent av de 

overordnede analysene, mens en langt mindre andel av øvrige administrative ledere og 

folkevalgte blir involvert i denne prosessen.  

 

Flertallet av kontrollutvalgslederne opplever at plan for forvaltningsrevisjon reflekterer de 

viktigste risikoene i kommunen eller fylkeskommunen (71 prosent). Likevel blir det vist til 

at det er enkelte forhold som medvirker til at det ikke alltid er en direkte kobling mellom 

de mest vesentlige risikoforholdene i kommunen og tema i plan for forvaltningsrevisjon. 

Manglende overordnet risiko- og vesentlighetsanalyser er ett av forholdene som blir påpekt. 
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Når de gjelder kontrollomfang er det stor variasjon i antallet prosjekter og risikoområder 

som settes opp i plan for forvaltningsrevisjon. Det er også variasjon i antall prosjekter som 

kontrollutvalgslederne forventer at kontrollutvalget vil gjennomføre årlig i perioden. Snittet 

for kommunene er 1,3 prosjekter i året, mens snittet for fylkeskommunene er 2,5 i året.   

 

Det kommunale risikobildet  

Kartleggingen av det kommunale risikobildet viser at det er innenfor tjenesteområdet 

administrasjon og organisasjon det er høyest forekomst av risikoområder. Innenfor dette 

området er det internkontroll som peker seg ut, tett fulgt av risikoområdet personal, 

sykefravær og HMS. Dernest er det tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som har 

høyest forekomst, der psykisk helse og rus er identifisert som det risikoområdet med høyest 

forekomst.   

 

Det kommunale risikobildet samsvarer også med risikobildet for perioden 2010-2016, 

dersom vi legger gjennomførte forvaltningsrevisjoner til grunn (basert på 

Forvaltningsrevisjonsregisteret). Administrasjon og organisasjon (kategorisert som 

«Annet» i Forvaltningsrevisjonsregisteret) er det største området både med hensyn til 

gjennomførte og planlagte prosjekter. Forskjellen mellom planlagte og gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner er i hovedsak knyttet til hva som er hovedfokus i undersøkelsene.  

Mens størstedelen av gjennomførte prosjekter har regeletterlevelse som hovedfokus, er det 

større vektlegging av styringssystem, måloppnåelse, kvalitet og produktivitet i de planlagte 

prosjektene.  

 

Det er ingen vesentlige forskjeller dersom vi sammenligner identifiserte risikoområder i 

kommunene på tvers av fylker eller på tvers av kommunestørrelse. Fordelingen av 

identifiserte risikoområder på de ulike tjenesteområder synes å følge samme mønster, selv 

om vi identifiserer noen mindre forskjeller. 

 

Det fylkeskommunale risikobildet 

I likhet med kommunene, er administrasjon og organisasjon også det tjenesteområdet hvor 

det er identifisert flest risikoområder i fylkeskommunene. Herunder er anskaffelser og 

internkontroll de risikoområdene som har høyest forekomst. Dernest er det 

tjenesteområdet videregående opplæring som har høyest forekomst, der videregående 

opplæring generelt er identifisert som det risikoområde med høyest forekomst.   

 

Også det fylkeskommunale risikobildet samsvarer godt med risikobildet for tidligere 

periode, dersom vi legger gjennomførte forvaltningsrevisjoner 2010-2016 til grunn. Som 

for kommunene er forskjellen mellom planlagte og gjennomførte prosjekter i større grad 

hva som er hovedfokus i undersøkelsene. For fylkeskommunene er også regeletterlevelse 

som peker seg ut som hovedfokus i gjennomførte prosjekter, mens måloppnåelse i større 

grad er hovedfokus i planlagte prosjekter.  

 

Dersom vi sammenligner identifiserte risikoområder i fylkeskommunene på tvers av 

regioner ser vi at administrasjon og organisasjon er det dominerende område for alle 

regioner, selv om det i en region har lik forekomst som tjenesteområdet videregående 

opplæring.  

 

Det nasjonale risikobildet 

Både for kommuner og fylkeskommuner er det et ganske tydelig risikobildet som tegner 

seg. Det er de administrative og organisatoriske prosessene som peker seg ut. Dette er 

gjerne ikke overraskende ettersom risikoområdene knyttet til administrasjon og 

organisasjon omfatter en rekke overordnede prosesser som utgjør en forutsetning for god 

(fylkes-)kommunal forvaltning. Innenfor området administrasjon og organisasjon er 

internkontroll et tema med høy forekomst, særlig innenfor kommunene, men også innenfor 

fylkeskommunene. Det er ikke en del av denne kartleggingen å vurdere hvorfor noen 

områder i større grad enn andre identifiseres som et risikoområde. Men det er nærliggende 
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å se dette i sammenheng med et betydelig fokus de siste årene på viktigheten av 

internkontroll i (fylkes-)kommunene.  

 

Selv om administrasjon og organisasjon som tjenesteområde har høy forekomst av 

identifiserte risikoer, er det likevel to tema knyttet til direkte tjenesteyting som rangerer 

høyest om vi ser på temaene uavhengig av tjenesteområde; helse og omsorg i kommunene, 

og videregående opplæring i fylkeskommunene. Også for disse tjenesteområdene er det 

trekk som gjør at de kan være forbundet med særlig risiko. Begge sektorer er de største 

målt i bruttodriftutgifter for henholdsvis kommuner og fylkeskommuner, begge sektorer er 

i stor grad underlagt nasjonale føringer og regelverk, og for disse sektorene er det satt 

tydelige krav til kompetanse, og tjenesteytingen har direkte effekt på velferden til 

innbyggerne. 

 

I tillegg til den egenkontroll som gjennomføres gjennom kontrollutvalget og bruk av 

forvaltningsrevisjoner, er flere av de (fylkes-)kommunale tjenesteområdene gjenstand for 

statlige tilsyn. Det har lenge vært et uttalt mål at dersom den kommunale egenkontrollen 

styrkes vil en kunne redusere det statlige tilsynet tilsvarende slik at den totale belastningen 

på (fylkes-)kommunal forvaltning ikke bli for stor. Denne kartleggingen viser at det ikke 

alltid blir tatt hensyn til gjennomførte og planlagte statlige tilsyn når plan for 

forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette gjøres bare i omkring en tredjedel av planene. 

Det er altså et betydelig forbedringspotensial i å samordne arbeidet i større grad. Samtidig 

er det viktig å understreke at (fylkes-)kommunenes risikovurderinger og gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon skiller seg fra de statlige tilsynene både ved at de favner bredere og 

omfatter større deler av den (fylkes-)kommunale forvaltningen. Over halvparten av de 

foreslåtte forvaltningsrevisjonen i kommunene er innenfor tema hvor det normalt ikke 

gjennomføres statlige tilsyn. I fylkeskommunene er det en enda større andel av planlagte 

forvaltningsrevisjoner (75 %) som ikke normalt dekkes av statlige tilsyn. Blant annet ser 

vi at det tjenesteområdet hvor det er høyest forekomst av identifiserte risikoområder, 

administrasjon og organisasjon, også er et område som i liten grad er gjenstand for 

ordinært statlig tilsyn. I tillegg gjennomføres det forvaltningsrevisjoner på de områdene 

som er gjenstand for statlige tilsyn. Men også i disse tilfellene ser vi at 

forvaltningsrevisjoner kan favne bredere med hensyn til tema og hovedfokus for revisjonen.  
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I n n l e d n i n g

1.1 Bakgrunn

På vegne av KS har Deloitte gjennomført en kartlegging av det kommunale og
fylkes kommunale risikobildet basert på vedtatte planer for forvaltningsrevisjon i kommuner
og fylkeskommuner.

Bakgrunnen for at KS ønsker en slik kartlegging er at det per i dag ikke foreligger et samlet
risikobilde av kommunesektoren. Ved å sammenstille (fylkes - )kommunenes plan for
forvaltningsrevisjon, ønsker KS å få etablert et samlet og nyansert risikobilde, b asert på
kommunestyrenes og fylkestingenes egne vurderinger. Formålet er å identifisere likheter
og variasjon i hva kommunestyrene og fylkestingene vurderer som vesentlig risiko ved
virksomheten slik de fremkommer i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon. K artleggingen skal
danne grunnlag for å styrke den kommunale egenkontrollen og ha en dialog med staten
om valg av tema og intensitet ved statlig tilsyn, og gjennom dette styrke det kommunale
selvstyret.

Kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner skal m inst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget, som kan delegere til kon trollutvalget å foreta endringer
i planperioden. Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet risiko - og
vesentlighetsanalyse av kommunen eller fylkeskommunens virksomhet. Dette innebærer
at samtlige kommuner og fylkeskommuner ved årsskift et 2016/2017 skal ha gjennomført
risiko - og vesentlighetsvurderinger som sier noe om hver enkelt kommunes og
fylkeskommunes behov for forvaltningsrevisjon, og som blir reflektert i de vedtatte planene
for forvaltningsrevisjon.

1.2 Formål og problemstilling e r

Formålet med undersøkelsen er å identifiser e risiko faktorer både for kommunene og
fylkeskommunene , samt å avdekke eventuell variasjon i henholdsvis det nasjonale og
fylkesvise bildet. Problemstillingene som er besvart i prosjektet er som følger:

1. Hvordan s er det nasjonale risikobildet ut sett fra kommunesektoren?
a. Hvilke tjenesteområde r og tema i kommunene er det knyttet størst risiko til

basert på kommunestyrenes vedtatte planer for forvaltningsrevisjon?
i. Hvilke tjenesteområde r og tema er prioritert høyest i planer for

forvaltningsrevisjon?
ii. Hvilke og hvor mange tjenesteområde r og tema er identifisert i planer

for forvaltningsrevisjon?
b. I hvilken grad sammenfaller valg av tjenesteområde og tema med

gjennomførte revisjons områder i tidligere perioder (basert på det som er
registrert i F orv altningsrevisjonsregisteret )?

c. I hvilken grad sammenfaller tjenesteområde ne og tema ene som er identifisert
med områder som kan bli gjenstand for statlige tilsyn ?

d. Hvilke systematiske likheter og forskjeller viser risikobildet de rsom man
sammenligner kommuner ned hensyn til:
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i. Geografi (fylkesvis)
ii. K ommunestørrelse

2. Hvordan ser risikobildet i fylkeskommunene ut?

a. Hvilke tjenesteområde r og tema i fylkeskommunene er det knyttet størst
risiko til basert på fylkestingenes vedtatte planer for forvaltningsrevisjon?

i. Hvilke tjenesteområder og tema er prioritert høyest?
ii. H vilke og hvor mange områder er identifisert?

b. I hvilken grad sammenfaller valg av tjenesteområde og tema med
gjennomførte revisjons områder i tidligere perioder (basert på det s om er
registrert i F orvaltningsrevisjonsregisteret)?

c. I hvilken grad sammenfaller områdene som er identifisert med områder som
kan bli gjenstand for statlige tilsyn?

d. Hvilke systematiske likheter og forskjeller viser risikobildet dersom man
sammenligner fylk esk ommunenes valg av risikoområder?

1.3 Metode

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet desember 2016 - mars 2017 ved hjelp av
dokumentanalyse og spørreundersøkelse.

Dokumentanalyse og kategorisering
Vi har sendt ut forespørsel til samtlige kontrollutvalgssek retariat og bedt om å få tilsendt
vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for nåværende planperiode. I tillegg har vi gjort egne
søk i de tilfeller vi ikke har mottatt planer fra sekretariatene.

Vi har registrert planer for 364 kommuner og 17 fylkeskommune r . F or 57 kommuner og en
fylkeskommune har vi fått opplyst at kommunestyret/fylkestinget ikke har vedtatt plan for
forvaltningsrevisjon på dette tidspunktet ( desember/ januar 2017). For fem kommuner har
vi ikke fått tilsendt plan og heller ikke klart å finn e planen gjennom egne søk. Andebu,
Stokke og Sandefjord kommune ble slått sammen fra 1. januar 2017, og plan for
forvaltningsrevisjon for disse kommunene gjaldt derfor bare for 2016 og er ikke inkludert i
analysen. 1

Under har vi presentert fordelingen av registrerte planer for forvaltningsrevisjon etter
fylkestilhørighet og etter kommunestørrelse.

Tabell 1 Kommuner som er med i analysen etter fylkestilhørighet

Fylkeskommuner Antall
kommuner

Antall som
er med i
analysen

Ikke
vedt att
plan

Ikke mottatt
eller funnet
plan

Svar %

Aust - Agder 15 15 0 0 100 %
Buskerud 21 17 4 0 81 %
Finnmark 19 10 9 0 53 %
Hedmark 22 18 4 0 82 %
Hordaland 33 28 5 0 85 %
Møre og Romsdal 36 19 14 3 53 %
Nordland 44 39 5 0 89 %
Nord - Trøndelag 23 22 0 1 96 %
Oppland 26 18 8 0 69 %
Oslo og Akershus 23 23 0 0 100 %

1 Samkommunene Innherred og Midtre Namdal er ikke omfattet av analysen.
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Fylkeskommuner Antall 

kommuner  

Antall som 

er med i 

analysen 

Ikke 

vedtatt 

plan 

Ikke mottatt 

eller funnet 

plan  

Svar % 

Rogaland 26 26 0 0 100 % 

Sogn og Fjordane 26 26 0 0 100 % 

Sør-Trøndelag 25 20 4 1 80 % 

Telemark 18 18 0 0 100 % 

Troms 24 22 2 0 92 % 

Vest-Agder 15 14 1 0 93 % 

Vestfold 12 11 1 0 92 % 

Østfold 18 18 0 0 100 % 

Totalt 426 364 57 5 85 % 

 

Gjennom innsamling av planer for forvaltningsrevisjon registrerte vi en lavere andel planer 

som ikke var vedtatt av kommunestyrer eller som ikke ble sendt oss, enn det som senere 

i rapporten fremgår av spørreundersøkelsen. Forskjellen mellom dokumentanalysen og 

spørreundersøkelsen kan skyldes flere forhold. De kan være at noen av 

kontrollutvalgslederne som svarer på spørreundersøkelsen ikke er kjent med at planen de 

har utarbeidet er vedtatt på dette tidspunktet, det kan også være en høyere forekomst av 

de som ikke har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon som har svart på spørreundersøkelsen, 

og/eller vi kan ha fått tilsendt og registrert planer som ikke er vedtatt. Om det siste er 

tilfelle mener vi likevel dette ikke utgjør et vesentlig metodisk problem ettersom 

kommunestyrer og fylkesting i liten grad gjør endringer i forslag til plan for 

forvaltningsrevisjon fra kontrollutvalgene når disse vedtas (jf. Figur 4 punkt 2.2.).  

 

Under er en oversikt over fordelingen av registrerte planer fordelt etter kommunestørrelse.  
 
 
Tabell 2: Planer som er omfattet av analysen etter størrelse på kommunene 

Størrelse Antall 

kommuner 

Antall som 

er med i 

analysen 

Ikke vedtatt 

plan 

Ikke 

respondert  

Svar % 

Størst 16 14 2 0 88 % 

Stor 40 38 2 0 95 % 

Mellomstor 145 128 15 2 88 % 

Liten 67 56 9 2 84 % 

Minst 158 128 29 1 81 % 

Totalt 426 364 57 5 85 % 

 

For fylkeskommunene har vi registrert alle planer for forvaltningsrevisjon med unntak av 

en i Nord-Norge hvor planen ikke var vedtatt på tidspunktet for gjennomgangen.  

 
Tabell 3: Fylkeskommuner som er med i analysen etter region 

Region Antall 

fylkes-

kommuner 

Antall med i 

analysen 

Ikke vedtatt 

plan 

Ikke 

respondert 

Svar % 

Nord-Norge 3 2 1 0 67 % 

Sørlandet 2 2 0 0 100 % 

Trøndelag 2 2 0 0 100 % 

Vestlandet 4 4 0 0 100 % 

Østlandet 7 7 0 0 100 % 

Totalt * 18 17 1 0 94 % 

*Oslo er inkludert som en kommune  
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Når vi har fått tilsendt planer fra sekretariatene har vi i noen tilfeller fått tilsendt 

kontrollutvalgets plandokument, i andre tilfeller har vi fått tilsendt vedtaket som 

kommunestyret/fylkestinget har gjort. Til sammen 2000 prosjekter er registrert og 

kategorisert. 

 

Planene varierer med hensyn til om prosjektene er satt opp i en prioritert rekkefølge eller 

ikke. Vi har registrert dette i analysematrisen og nummerert prosjektene hvor det fremgår 

at de er satt opp i prioritert rekkefølge. Vi har tatt høyde for at nummerering av prosjektene 

ikke nødvendigvis betyr at de er satt opp i prioritert rekkefølge, så vi har sett etter ordlyden 

enten i selve planen eller i vedtaket til kommunestyret/fylkestinget. I noen planer det er 

satt opp en tabell med prosjekter som prioriterte, mens det er en tilsvarende tabell med 

prosjekter som er satt opp som uprioriterte.  I disse tilfellene har vi kun inkludert de 

prioriterte prosjektene.  

 

Vi har utarbeidet en analysematrise med faste kategorier for å systematisk registrere og 

kategorisere informasjon fra planene. Kategoriene er tilpasset Forvaltningsrevisjons-

registeret, slik at det er mulig å gjøre sammenligninger mellom identifiserte risikoområder 

i planene og det som er gjennomført av forvaltningsrevisjoner i tidligere perioder. Vi har 

registrert planene i henhold til følgende hovedkategorier:  

 

 Tjenesteområde 

 Tema  

 Hovedfokus  

 

Valg av områder innenfor disse tre hovedkategoriene er gjensidig utelukkende.  

 

Tjenesteområde vi har kategorisert prosjektene i de kommunale planene for forvaltnings-

revisjon inn under er:  

 
Tabell 4: Tjenesteområder - kommune 

Tjenesteområder - kommune 

1. Helse og omsorg 

2. Grunnskoleopplæring 

3. Barnehage  

4. Teknisk 

5. Barnevern 

6. Sosial 

7. Kultur 

8. Næring 

9. Administrasjon og organisasjon 

10. Sektorovergripende 

11. Annet 

 

Som det går frem av listen over, har vi, i tillegg til de klassiske tjenesteområdene, også 

kategoriene «administrasjon og organisasjon», «sektorovergripende oppgaver» og 

«annet». I kategorien administrasjon og organisasjon har vi samlet de overordnede 

ledelsesprosessene og de administrative (støtte-) prosessene i kommunen, som for 

eksempel internkontroll, økonomistyring, informasjonssikkerhet. I den sektorovergripende 

kategorien har vi med prosjektene som er knyttet til samarbeid for barn og unge på tvers 

av andre tjenesteområder, kommunalt og regionalt arbeid, og klima og miljø. I tillegg la vi 

til kategorien annet for ulike prosjekt som ikke passet i de andre kategoriene. I rapporten 

velger vi å referere til alle disse områdene som tjenesteområder.  

 

I tillegg til tjenesteområder har vi spesifisert en del tema/risikoområder som vi har 

kategorisert prosjektene etter. Dette er tema/risikoområder som er tilknyttet det enkelte 
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tjenesteområde, men også tema/risikoområder som kan gjøre seg gjeldende innenfor flere 

tjenesteområder.  

 

For eksempel vil et prosjekt med tittel «Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll» 

bli kategorisert under tjenesteområdet «Administrasjon og organisasjon» med tema 

«internkontroll». Mens «forvaltningsrevisjon av internkontroll i barneverntjenesten» er 

kategorisert under tjenesteområde «barnevern» med tema «internkontroll». Dette 

innebærer blant annet at tjenesteområdet «Barnevern» består av flere prosjekter enn kun 

de som refererer til kjerneområdet i listen under. Dersom prosjektet er 

«forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten» har vi kategorisert det under 

tjenesteområdet «barnevern» og tema «barnevern generelt»  

 

Alle temaene vi har kategorisert risikoområdene etter, er listet opp i tabellen under. 

 
Tabell 5: Tema - kommune 

Tema - kommune  

1. Anskaffelser 

2. Arkivering og journalføring 

3. Barn og unge 

4. Barnehage: Barnehagemyndighet 

5. Barnehage: Generelt 

6. Barnehage: Tilskudd 

7. Barneverntjenester: Generelt 

8. Barneverntjenester: Melding og 

undersøkelse 

9. Barneverntjenester: Fosterhjem 

10. Beredskap 

11. Grunnskoleopplæring: Generelt 

12. Grunnskoleopplæring: Læringsmiljø 

13. Grunnskoleopplæring: PPT 

14. Grunnskoleopplæring: 

Språkopplæring minoritetsspråklig 

15. Grunnskoleopplæring: Tilpasset 

opplæring og spesialundervisning 

16. Helse- og omsorgstjenester: 

Folkehelse 

17. Helse- og omsorgstjenester: 

Funksjonshemmede, psykisk 

utviklingshemmede, ressurskrevende 

18. Helse- og omsorgstjenester: 

Generelt Helsetjenester 

19. Helse- og omsorgstjenester: 

Generelt Pleietjenester 

20. Helse- og omsorgstjenester: 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 

21. Helse- og omsorgstjenester: 

Hjemmetjenester 

22. Helse- og omsorgstjenester: 

Institusjonstjenester 

23. Helse- og omsorgstjenester: Kvalitet 

i eldreomsorg 

24. Helse- og omsorgstjenester: 

Legetjenester 

25. Helse- og omsorgstjenester: 

Legevakt 

26. Helse- og omsorgstjenester: Psykisk 

helse og rus 

27. Helse- og omsorgstjenester: 

Samhandlingsreform 

28. IKT og informasjonssikkerhet 

29. Internkontroll 

30. Investeringsprosjekt/prosjektstyring 

31. Klima og miljø 

32. Kultur: generelt 

33. Kultur: Tilskudd 

34. Næringsarbeid: generelt 

35. Organisasjon og styring 

36. Personal, sykefravær og HMS 

37. Regionalt/interkommunalt 

samarbeid/kommunereform 

38. Saksbehandling 

39. Sosiale tjenester: Flyktning tjenester 

40. Sosiale tjenester: Generelt 

41. Sosiale tjenester: Kommunale 

boliger 

42. Sosiale tjenester: Økonomisk 

sosialhjelp 

43. Tekniske tjenester: Generelt 

44. Tekniske tjenester: Plan- og 

byggesak 

45. Tekniske tjenester: Renovasjon, 

vann og avløp  

46. Tekniske tjenester: Selvkost 

47. Tekniske tjenester: Vedlikehold og 

drift av bygg 

48. Tekniske tjenester: Vei 

49. Tilskudd 

50. Vedtaksoppfølging 

51. Økonomi 

52. Annet 

 

 

Vi gjorde tilsvarende kategorisering av de fylkeskommunale planene for 

forvaltningsrevisjon (tabell 6).  
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Tabell 6: Tjenesteområder - fylkeskommuner 

Tjenesteområder - fylkeskommune 

1. Administrasjon og organisasjon 

2. Kommunal og regional utvikling 

3. Kultur 

4. Samferdsel 

5. Tannhelse 

6. Videregående opplæring  

7. Annet 

 

Som for kommuner har vi, i tillegg til de klassiske tjenesteområdene, også kategorien 

administrasjon og organisasjon som omfatter de overordnede ledelsesprosessene og de 

administrative (støtte-) prosessene i fylkeskommunen.  

 

I tillegg til tjenesteområdene, har vi også for fylkeskommunene spesifisert noen 

tema/risikoområder som vi har kategorisert prosjektene etter. Dette er tema/risikoområder 

som er tilknyttet det enkelte tjenesteområde, men også tema/risikoområder som kan gjøre 

seg gjeldende innenfor flere tjenesteområder, se tabellen under. 

 
Tabell 7: Tema - fylkeskommune 

Tema - fylkeskommune  

1. Anskaffelser 

2. Arkivering og journalføring 

3. Beredskap 

4. Eiendomsforvaltning 

5. IKT og informasjonssikkerhet 

6. Internkontroll 

7. Investeringsprosjekt/prosjektstyring 

8. Klima og miljø 

9. Kommunal og regional utvikling: 

Generelt 

10. Kommunal og regional utvikling: 

Tilskuddsforvaltning 

11. Kultur: Generelt 

12. Kultur: Kulturminnevern 

13. Kultur: Tilskuddsforvaltning 

14. Organisasjon og styring 

15. Personal, sykefravær og HMS 

16. Saksbehandling 

17. Samferdsel: Generelt 

18. Samferdsel: Kollektivtransport 

19. Samferdsel: Skoleskyss 

20. Samferdsel: TT 

21. Samferdsel: Vei 

22. Tannhelse: Generelt 

23. Tannhelse: Prioriterte grupper 

24. Vedtaksoppfølging 

25. Videregående opplæring: 

Elevbedrifter 

26. Videregående opplæring: 

Fagopplæring og lærlingeordning 

27. Videregående opplæring: Frafall 

28. Videregående opplæring: Generelt 

29. Videregående opplæring: 

Læringsmiljø 

30. Videregående opplæring: 

Minoritetsspråklig opplæring 

31. Videregående opplæring: Opplæring 

i institusjon 

32. Videregående opplæring: Tilpasset 

opplæring og spesialundervisning 

33. Økonomi 

34. Annet 

 

Når det gjelder kategorisering av «hovedfokus» er det de samme kategoriene for både 

kommuner og fylkeskommuner. I kontrollutvalgsforskriften § 7 fremgår det at 

forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om:  
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a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er 

satt på området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer 

med offentlige utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller 

fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd. 

 

Kategoriene vi har benyttet er basert på kategoriseringen i Forvaltningsrevisjonsregisteret 

slik at det skal være mulig å sammenligne. Kategoriene er presentert i tabellen under. 

 
Tabell 8: Hovedfokus – kommuner og fylkeskommuner  

Hovedfokus – kommuner og fylkeskommuner 

1. Regelverksetterlevelse 

2. Styringinfo/verktøy 

3. Produktivitet 

4. Kvalitet 

5. Måloppnåelse 

 

 

Registrering og kategorisering av prosjektene er nødvendigvis basert på en skjønnsmessig 

vurdering.  Eksempler på tilfeller hvor registreringen var utfordrende er: 

 

 Det fremgikk ikke alltid klart om planene var vedtatt av kommunestyret/fylkesting.  

 Det gikk ikke alltid klart frem av planene om prosjektene var satt opp i prioritert 

rekkefølge.  

 I noen tilfeller er prosjektene/risikoområdene i planen vagt definert  

 Spesielt kategorien «hovedfokus» er i svært varierende grad spesifisert i planene.  

 For hvert prosjekt har vi gjort en vurdering av i hvilken grad dette prosjektet kan føres 

tilsyn med av et statlig tilsyn. Men dette er ikke alltid helt entydig. For eksempel er 

barnevernet et tilsynsområde, men dersom temaet for revisjonen er ressursbruk er ikke 

dette et tema for statlige tilsyn. 

 

For å sikre lik forståelse og samstemt kategorisering av prosjekter ble dette gjennomført 

av to personer som har god innsikt i (fylkes-)kommunal sektor og kontrollutvalgets arbeid 

med plan for forvaltningsrevisjon.  Tvilstilfeller ble diskutert for å sikre en systematisk 

registrering i de tilfeller noe var uklart. Men selv om det var noen tvilstilfeller, var det i all 

hovedsak tydelig hvordan de foreslåtte prosjektene skulle kategoriseres i analysematrisen. 

Vi mener derfor at registreringen er gjennomført på en systematisk og etterprøvbar måte. 

 

De ulike kommunene og fylkeskommunen har satt opp ulikt antall prosjekter i planene, 

dette skyldes delvis at noen kommuner og fylkeskommuner har kortere planperiode enn 

andre, delvis størrelse på kommunen, men også at det er variasjon i hvor mange 

risikoområder/tema det enkelte kontrollutvalg/kommunestyre/fylkesting velger å 

inkludere. For å justere for en eventuell effekt som dette kan ha på datamaterialet har vi 

valgt å inkludere en analyse av de prioriterte prosjektene, der vi kan gjøre en 

sammenligning av topp fire prioriterte prosjekter/tema.  

 

Når vi sammenligner fordeling av risikoområder basert på kommunestørrelse har vi 

kategorisert kommunene i følgende størrelser: 

 

 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Deloitte - det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17

16

Tabell 9 : Kommunestørrelse - kategorier

Kommunestørrelse - kategorier Antall innbyggere
Minst Mindre enn 2999
Liten Mellom 3000 - 4999
Mellomstor Mellom 5000 – 19 999

Stor Mellom 20 000 – 49 999
Størst Over 50 000

Sammenligning med F orvaltningsrevisjonsregisteret
Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har i samarbeid med KS og Kommunal - og
moderniseringsdepartementet etablert et søkbart register over gjennomførte
forvaltningsrevisjoner (og selskapskontroller). Dette vil i rapporten bli referert til som
Forvaltningsrevisjonsregisteret. 2 I r apporten sammenligner vi forekomsten av planlagte
prosjekter i plan for forvaltningsrevisj on med tidligere gje nnomførte prosjekter registrert i
F orvaltningsrevisjonsregist er. Vi har tatt utgangspunkt i F orvaltningsrevisjonsregisteret sist
oppdatert 11.01.2017. Analysen er gjennomført på datagrunnlag for kommuner og
fylkeskommuner fra og med 20 10 til og med 2016. Tjenesteområde Selskapskontroll og
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon, samt rapporter hvor tjenesteområde, tema eller
hovedfokus mangler, er holdt utenfor analysen.

Det er flere utfordringer knytte t til en slik sammenligning som vi må ta hensyn til når vi
skal analysere materialet.

Selv om vi har tatt hensyn til hvilke kategorier er benyttet i
F orvaltningsrevisjonsregisteret når vi har utarbeidet vår matrise, er de ikke
identiske. Både fordi vi ønsket en mer finmasket temaliste innenfor hvert
tjeneste område, men også fordi vi ønsket et mer systematisk skille mellom
tjenesteområder og tilhørende tema/risikoområder. For eksempel ha r ikke
F orvaltningsrevisjonsregisteret en overordnet kategori for tekniske tjenester eller
sosiale tje nester , men ha r i stedet delt d isse i flere deler. Vi valgte å etablere
tekniske tjenester og sosiale tjenester som tjenesteområde r , og heller opprette
flere kategorier for tema som dekker de samme kategoriene som i
F orvaltningsrevisjonsregisteret. Vi har også blitt oppmerksom underveis på at
kategorier som først var satt opp ikke fungerte optimalt. For eksempel er rus et
eget tema i F orvaltningsrevisjonsregisteret. I vår analyse ser vi at en betydelig
andel prosjekter som omhandler rus også omhandler psyki sk helse. Det blir derfor
naturlig å registrere disse sammen under tjenesteområdet helse og omsorg.
Det kan også være systematiske skjevheter i hvordan prosjektene er kategorisert
i forvaltningsrevisjonsregisteret og hvordan vi har kategorisert disse i v år matrise.
Det kan være unøyaktigheter i kategoriseringer. V i har valgt å ikke gjøre endringer
i registreringene i F orvaltningsrevisjonsregisteret som vi har basert vår analyse på ,
selv om vi ser at registreringen kan være unøyaktig (for eksempel er det r egistrert
prosjekter på pleie og omsorg for fylkeskommuner o.l.).
Dette medfører at sammenligningen kan si noe om tendenser, men at vi ikke kan
legge for mye vekt på mindre prosentvise forskjeller.

Spørreundersøkelse
For å få informasjon om planarbeidet h ar vi sendt ut en kort spørreundersøkelse til landets
kontrollutvalgsledere med spørsmål om arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon.

2 Forvaltningsrevisjonsregistere t: http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister
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Spørreundersøkelsen nådde ut til 438 kommunale og fylkeskommunale 

kontrollutvalgsledere. For de resterende kommunene har vi ikke fått oppgitt e-postadresse 

til kontrollutvalgsleder, eller e-postadressen vi har mottatt har ikke fungert. 

 

Til sammen har undersøkelsen blitt sendt ut til 420 kontrollutvalgsledere for kommuner og 

18 kontrollutvalgsledere for fylkeskommuner. Til sammen 291 kontrollutvalgsledere (for 

277 kommuner og for 14 fylkeskommuner) har svart, noe som utgjør en svarprosent på 66 

prosent.  

 

Under viser vi svarfordelingen avhengig av kommunestørrelse og geografisk plassering. 

Som tabellene viser er alle kommunestørrelser og geografisk tilhørighet representert i 

resultatene fra spørreundersøkelsen.  

 
Tabell 10: Kommuner som har svart etter størrelse 

Størrelse  Antall kommuner Antall som har svart Svar % 

Størst  16 8 50 % 

Stor 40 32 80 % 

Mellomstor 145 91 63 % 

Liten 67 43 64 % 

Minst 158 103 65 % 

Totalt 426 277 65% 

 
Tabell 11: Kommuner som har svart etter fylkestilhørighet 

Fylkeskommuner Antall kommuner  Antall som har svart Svar % 

Aust-Agder 15 9 60 % 

Buskerud 21 14 67 % 

Finnmark 19 10 53 % 

Hedmark 22 14 64 % 

Hordaland 33 22 67 % 

Møre og Romsdal 36 26 72 % 

Nordland 44 25 57 % 

Nord-Trøndelag 23 16 70 % 

Oppland 26 17 65 % 

Oslo og Akershus 23 18 78 % 

Rogaland 26 17 65 % 

Sogn og Fjordane 26 17 65 % 

Sør-Trøndelag 25 15 60 % 

Telemark 18 14 78 % 

Troms 24 13 54 % 

Vest-Agder 15 9 60 % 

Vestfold 12 9 75 % 

Østfold 18 12 67 % 

Totalt 426 277 65 % 
 
Tabell 12: Fylkeskommuner som har svart etter region 

Region Antall 

fylkeskommuner 

Antall som har svart Svar % 

Nord-Norge 3 3 100 % 

Sørlandet 2 2 100 % 

Trøndelag 2 1 50 % 

Vestlandet 4 4 100 % 

Østlandet 7 4 57 % 

Totalt * 18 14 57 % 

*Oslo er inkludert som en kommune  
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Vi mener at svarprosenten er tilfredsstillende, og sammenlignet m ed tilsvarende
undersøkelser er vi fornøyd med andelen svar. Vi ser at prosentdelen svar er minst blant
de største kommunene og at det er færre andel av kommuner som har svart fra Finnmark
enn fra andre fylker. Vi mener likevel at dette ikke har vesentlige konsekvenser for analysen
av spørreundersøkelsen.

Uavhengighet
Deloitte er leverandør av revisjonstjenester og gjennomfører overordnet risiko - og
vesentlighetsanalyse for flere kommuner/ fylkeskommuner. Dette gjør at vi har god
kjennskap til kommunal se ktor, gjennomføring av forvaltnings revisjon og arbeidet med
overordnet risiko - og vesentlighetsanalyse. Dette har vært en viktig kompetanse for å
gjennomføre dette oppdraget på en god måte. Ved ethvert oppdrag vi påtar oss ( enten det
er en revisjon, rådgiv ning eller evaluering) gjør vi en vurdering av vår egen uavhengighet
som en del av våre rutiner for kvalitetssikring. Selv om vi er revisor for fle re kommuner
foreligger det etter vår vurdering ikke forhold som gjør at vi ikke er uavhengige med hensyn
til dette prosjektet, som i hovedsak har dreid seg om å kartlegge og kategorisere
forekomsten av prosjekter i vedtatte planer for forvaltningsrevisjon.

Referansegruppe
For å få innspill og refleksjoner knyttet til kartleggingen , ble en oppsummering av
hovedfu nn lagt frem for KS sitt fylkesstyre i Sør - Trøndelag. Møtet ble holdt i Trondheim 3 .
mars 2017.
Tilbakemeldingen fra referansegruppen var at kartleggingen både er interessant og nyttig.
Flere kommenterte at funnene som ble presentert om hvilke områder som peker seg ut, er
gjenkjennbare. Referansegruppen ga uttrykk for at forvaltningsrevisjonsarbeidet er en
sentral del av den kommunale egenkontrollen og er et viktig verktøy for å identifisere
risikoer og justere kursen i riktig retning. Innspill fra gruppen er integrert i
konklusjonskapitelet.
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Om p l a n for
forva l tn i n g srevi sjon

2.1 Innle dning

D ette kapittelet omhandler arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon i kommuner og
fylkeskommuner . K apittelet er i hovedsak basert på spørreundersøkelsen som er
gjen nomført, samt noen funn fra gjennomgangen av planene for forvaltningsrevisjon. Et
viktig spørsmål som vi ønsker å belyse er i hvilken grad vedtatte planer for
forvaltningsrevisjon er en god kilde for å vurdere hva som er risikobildet i (fylkes - )
kommunene.

2.2 Har kommunen og fylkeskommunene vedtatt en plan for
forvaltningsrevisjon?

I spørreundersøkelsen har 258 av totalt 277 (93 prosent ) kontrollutvalgsledere i
kommunene svart at kontrollutvalget har behandlet plan for forvaltningsrevisjon for denne
valgperi oden . Det er altså 19 kontrollutvalg som ikke har behandlet en plan for
forvaltningsrevisjon på undersøkelsestidspunktet. Tilsvarende svarte 14 av totalt 14
kontrollutvalgsledere fra fylkeskommunene at plan for forvaltningsrevisjon var behandlet i
kontroll utvalget.

Figur 1 : Har kontrollutvalget vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon ?

Blant kommunen e er det altså sju prosent ( 19 kommuner) som ikke har behandlet en plan
for forvaltningsrevisjon innen det første året etter at k ontrollutvalget er konstituert , slik
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regelverket krever.3 Kontrollutvalgslederne for disse kommunen fikk spørsmål om hva som 

var status for planarbeidet. Over halvparten har svart at kontrollutvalget har begynt på 

arbeidet, men at det ikke er ferdigstilt (elleve kommuner).  

 
Figur 2: Status for arbeid med plan for forvaltningsrevisjon (kommune) (N=19) 

 
Fem kommunale kontrollutvalgsledere har svart at arbeidet ikke er startet men at det vil 

bli utarbeidet en plan i løpet av denne valgperioden. Tre av kommunale 

kontrollutvalgsledere har svart at de ikke visste hva status for arbeidet med planen var.  

 

De aller fleste kontrollutvalg har altså utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, og de som 

ikke har en plan vil i all hovedsak utarbeide en plan i løpet av 2017.  

 

Selv om det er kontrollutvalget som utarbeider plan for forvaltningsrevisjon er det 

kommunestyrene og fylkestingene som skal vedta planene. Kontrollutvalgsledere som har 

svart at kontrollutvalget har behandlet en plan for forvaltningsrevisjon, fikk også spørsmål 

om planen var vedtatt av kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalgsledere for 28 

kommuner opplyser om at planene ikke er vedtatt. For 11 kommuner får vi opplyst at 

kontrollutvalgslederne ikke vet om den er vedtatt.  For en fylkeskommune får vi opplyst at 

planen ikke er vedtatt av fylkestinget, mens en svarer vet ikke. Dersom vi slår disse tallene 

sammen med tallene for hvor mange kontrollutvalg som ikke har behandlet plan for 

forvaltningsrevisjon (figur 1) får vi følgende resultat med hensyn til andelen kommuner og 

fylkeskommuner som har vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon:4 5 

                                                

 

 
3 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 
4  I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 10 fremgår det at kontrollutvalget minst én gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, skal utarbeide 

en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

5 Gjennom innsamling av planer for forvaltningsrevisjon registrerte vi en lavere andel planer som ikke var vedtatt av 

enn det som fremkommer her (se punkt 1.3.1).  
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Figur 3: Andel vedtatte planer for forvaltningsrevisjon 

 
 

 

 

For kommunene er det altså 17 % som opplyser at kommunen ikke har vedtatt en plan for 

forvaltningsrevisjon (4 % av kontrollutvalgslederne opplyser at de ikke vet). For 

fylkeskommunene er det er 7 % som ikke har vedtatt en plan (1 fylkeskommune) og 

tilsvarende som svarer at de ikke vet.  

 

Kommunestyrer/fylkesting kan gjøre endringer i forslag til plan for forvaltningsrevisjon som 

blir lagt frem av kontrollutvalgene, basert på egne vurderinger av risiko og behov for 

forvaltningsrevisjon i valgperioden. I spørreundersøkelsen har vi spurt kontrollutvalgs-

lederne i hvilken grad kommunestyret eller fylkestinget har gjort endringer i planene da 

disse ble vedtatt. Til sammen 87 prosent av kommunestyrer og fylkesting har ikke gjort 

endringer i kontrollutvalgets forslag til valg/prioritering av prosjekter da planen ble vedtatt. 

12 prosent gjorde endringer, mens 1 prosent av kontrollutvalgslederne har svart at de ikke 

vet. Dersom vi skiller mellom kommuner og fylkeskommuner ser vi at 27 av kommunene 

har svart at kommunestyret gjorde endringer i den foreslåtte planen og en av 

fylkeskommunene har svart at det ble gjort endringer.  
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Figur 4: Har kommunestyret eller fylkesting gjort endringer i planene når denne ble vedtatt? 

 
 

Kommunestyrer og fylkesting har altså i liten grad gjort endringer i de foreslåtte planene 

fra kontrollutvalgene.  I de tilfellene kommunestyrer og fylkesting har gjort endringer i 

planene har 48 prosent av kontrollutvalgslederne svart at rekkefølgen på prioriteringen av 

prosjekter ble endret. 48 prosent har opplyst at det ble lagt til ett eller flere prosjekter, 

mens 15 prosent har svart at ett eller flere prosjekter ble fjernet fra planen. De resterende 

har svart «Annet» (7 prosent). (På dette spørsmålet kunne respondentene krysse for flere 

alternativ, N=27). 

 

 

2.3 Overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse 

For at plan for forvaltningsrevisjon skal avspeile de viktigste risikoene i en kommune eller 

fylkeskommune, er det et krav at denne skal være basert på en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse. Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 

10 skal «Planen … baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet 

for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.» 

 

I en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat6 fra 2015 blir det vist til at  

gjennomføringen og omfang av overordnet analyse kan variere mellom kommunene og det 

varierer også hvem som gjennomfører denne analysen på vegne av kontrollutvalget. 

Overordnet analyse gjennomføres ofte av enten revisjonen eller sekretariatet for 

kontrollutvalget 

 

På spørsmål om kontrollutvalget har utarbeidet en slik overordnet analyse har 77 % av 

kommunene og 92 % (12) av fylkeskommunene svart at dette ble gjort (en av de 

fylkeskommunale kontrollutvalgslederne har ikke svart på dette spørsmålet).  

 
Figur 5: Er det gjennomført overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse? 

 

                                                

 

 
6 Deloitte (2015): Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Gjennomført på oppdrag fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet.  
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De aller fleste kontrollutvalgsledere har altså opplyst at det er gjennomført en overordnet 

risiko- og vesentlighetsanalyse. Dersom vi ser på tall for kommunene i vårt utvalg og 

sammenligner med tidligere kartlegginger ser vi at omfanget er omtrent det samme. I 

evalueringen av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat bekreftet 79 % av kontroll-

utvalgslederne at kontrollutvalgene hadde gjennomført en overordnet analyse for 

forvaltningsrevisjon.  

 

I prosessen med en slik analyse involverer en gjerne flere aktører som kan komme med 

innspill til risikoområder i (fylkes-)kommunen.  Omfanget av analysen og hvilke kilder som 

ligger til grunn varierer. Gjennom spørreundersøkelsen går det frem at følgende aktører 

har blitt involvert i denne prosessen: 

 

 
Figur 6: Aktører involvert i overordnet analyse (kommuner og fylkeskommuner) (N=209) 

 
Som vi ser av figuren blir kontrollutvalgene i all hovedsak involvert i arbeidet med 

overordnet analyse, selv om det er noen få som opplyser at dette ikke er tilfelle. Revisjonen 

og sekretariat blir også i stor grad involvert. Rådmannen blir involvert i 69 prosent av de 

overordnede analysene, mens folkevalgte og administrative ledere har i langt mindre grad 

blitt involvert i denne prosessen. Forankring og involvering i prosessen knyttet til 
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overordnet analyse er også pekt på i andre sammenhenger som viktig for å få utarbeidet 

en god analyse som er forankret både administrativt og politisk.7 8   

 

I spørreundersøkelsen har vi spurt de som oppgir at det ikke er utarbeidet en overordnet 

analyse (42 kommuner, 17 % og 2 fylkeskommuner, 8 %) om hva som er status for 

arbeidet med denne analysen. 

 

 
Figur 7: Status for arbeid med overordnet analyse (kommune og fylkeskommune) (N=43) 

 
 

Nesten halvparten har svart at de enten har startet arbeidet med overordnet analyse eller 

at arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av perioden. Samtidig er det en vesentlig andel (ti 

kommuner) som har svart at de ikke vil bli utarbeidet en overordnet analyse for denne 

planperioden. På spørsmål om hvorfor det ikke vil bli utarbeidet en overordnet analyse har 

kontrollutvalgsledere fra disse kommunen svart at kontrollutvalget ikke opplever det som 

nødvendig å gjennomføre en overordnet analyse (fire kommuner), og at kontrollutvalget 

ikke har ressurser til å gjennomføre en slik analyse (fire kommuner). I tillegg har to 

kontrollutvalgsledere svart «vet ikke».   

 

 

2.4 Gjenspeiler plan for forvaltningsrevisjon risikoer i kommunen eller 

fylkeskommunen? 

På spørsmål om plan for forvaltningsrevisjon reflekterer de viktigste risikoene i kommunen 

eller fylkeskommunen har 71 prosent av kontrollutvalgslederne svart at plan for 

forvaltningsrevisjon i stor grad reflekterer de vesentlige risikoområder i 

kommunen/fylkeskommunen. 26 prosent har svart at dette er tilfelle i noen grad, mens til 

sammen to prosent har svart at dette i liten grad eller ikke i det hele tatt er tilfelle.  

 

 

                                                

 

 
7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2011/2015). Kontrollutvalgsboken 
8 Deloitte (2015): Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Gjennomført på oppdrag 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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Figur 8: Reflekterer plan for forvaltningsrevisjon de vesentlige risikoområder i 
kommunen/fylkeskommunen?  

 
 

Kontrollutvalgsledere som har opplyst at planene ikke fullt ut reflekterer risikoområdene i 

kommunen/fylkeskommunen, viser til flere årsaker til dette (i fritekstfelt). Det blir blant 

annet vist til at det ikke har blitt gjennomført en fullstendig risikoanalyse som ligger til 

grunn for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Videre blir det opplyst at 

kontrollutvalget ikke har vært tilstrekkelig involvert. Det blir også vist til at det er flere 

hensyn som blir lagt til grunn ved valg av områder i selve planen, enn hva som er definert 

som de mest vesentlige risikoområdene i den overordnede analysen.  

 

 Omfanget av risikoområder i plan for forvaltningsrevisjon blir tilpasset det antall 

prosjekter som kontrollutvalget har kapasitet til å gjennomføre. Det blir vist til at 

kontrollutvalgene ikke har ressurser til følge opp alle risikoområder som er aktuelle. 

 

 Kommunestyret ikke alltid er enig i kontrollutvalgets forslag til plan og det som 

fremkommer gjennom overordnet risikoanalyse, og at det dermed blir gjort 

endringer i planen. Som vist tidligere rapporterer 12 prosent av 

kontrollutvalgslederne at kommunestyret/fylkestinget gjør endringer i forslag til 

plan for forvaltningsrevisjon når de vedtar planene.  

 

 Det kan bli gjort tilpasninger i valg av forvaltningsrevisjoner i planen basert på 

tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, blant annet for å sikre at alle områder 

blir revidert i løpet av en lengre periode. Det kan også bli tatt hensyn til 

gjennomførte og planlagte tilsyn slik at en unnlater å foreslå tema i plan for 

forvaltningsrevisjon som nylig har vært, eller snart skal være, gjenstand for tilsyn. 

Som vi skal se senere i denne rapporten hensyntar flere kontrollutvalg planlagte og 

gjennomførte tilsyn når de utarbeider plan for forvaltningsrevisjon (se punkt 3.4).  

 

I spørreundersøkelsen blir det også påpekt at kontrollutvalget som regel har mandat til å 

gjøre endringer i planen underveis i valgperioden dersom det oppstår hendelser som 

avdekker nye risikoområder som må følges opp med en forvaltningsrevisjon. Flere viser til 

at det er vanskelig for kontrollutvalget å ha full oversikt over alle mulige risikoområder, og 

at sitasjonen kan forandre seg i løpet av en 3-4 års periode.  

 

2.5 Kontrollomfang 

Undersøkelsen viser variasjon når det gjelder i hvilken grad fylkeskommunene og 

kommunene utarbeider en plan for forvaltningsrevisjon som dekker hele valgperioden eller 
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om den dekker en kortere periode. De aller fleste har utarbeidet en plan som gjelder for 

hele valgperioden (det varierer noe om den dekker tre eller fire år), mens noen har valgt å 

utarbeide en toårig eller ettårig plan.  

 

 
Figur 9: Lengde på periode i plan for forvaltningsrevisjon 

 
Det går også frem av undersøkelsen at det er variasjon i antallet prosjekter som totalt 

settes opp i plan for forvaltningsrevisjon. Dersom vi ser på planen for kommuner og 

fylkeskommuner som alle gjelder valgperioden (tre/fire år) ser vi at det er betydelig 

variasjon i antallet prosjekter som planene omfatter. For fylkeskommunene varierer antallet 

prosjekter som er satt opp i planene fra fire til over 20 prosjekter over en fireårsperiode.  

For kommunene som har utarbeidet en plan som dekker en fireårsperiode varierer antallet 

prosjekter i planene fra ett til over 20 prosjekter (se figur under).  
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Figur: 10 Prosjekter i planen for kommuner, fordelt på størrelse (Kun 
fireårsperiode/valgperioden) (N=189) 

 
 

 

Som figuren over viser, har antall prosjekter som inngår i planene delvis sammenheng med 

størrelse på kommunene, men det er samtidig store kommuner som har få prosjekter og 

små kommuner som inkluderer mange prosjekter.  

 

Variasjonen i antall prosjekter i planen indikerer at det ikke alltid en nær sammenheng 

mellom hvor mange prosjekter som settes opp i planene og hvor mange prosjekter som 

faktisk skal gjennomføres av kommunene og fylkeskommunene. Variasjonen kan i tillegg 

skyldes: 

 

 Noen kontrollutvalget velger å sette opp langt flere prosjekter enn det som skal 

gjennomføres for å synliggjøre alle (flere av) risikoområdene som er avdekket i 

risikoanalysen som er gjennomført.  

 Noen kontrollutvalg velger å sette opp antall prosjekter som det er realistisk å 

gjennomføre. 

 Noen kontrollutvalg velger å sette opp færre prosjekter enn det som skal 

gjennomføres i perioden fordi en regner med at det vil dukke opp saker underveis 

i perioden som de ikke er kjent med, eller at de vil legge til nye prosjekter ved en 

evaluering/rullering av planen underveis i perioden. 

 

 

Det er ulikt i hvilken grad prosjektene er satt opp i en prioritert rekkefølge i plan for 

forvaltningsrevisjon. 74 prosent av kontrollutvalgslederne opplyser i spørreundersøkelsen 

at prosjektene i planen angis i prioritert rekkefølge. Dette samsvarer med registreringen vi 

har gjort av mottatte planer for forvaltningsrevisjon.  
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Figur 11: Er prosjektene prioritert? (Kommune og fylkeskommune) (N=271) 

 
Når det gjelder hvor mange prosjekter kontrollutvalgslederne estimerer at kontrollutvalget 

vil gjennomføre i planperioden, har 48 prosent av kontrollutvalgslederne for kommunene 

opplyst at de vil gjennomføre ett prosjekt i året. Ni prosent vil gjennomføre under ett 

prosjekt (0,5 prosjekt) i året. Om lag ti prosent av de kommunale kontrollutvalgene vil 

gjennomføre flere enn to prosjekt i året. Rundt fem prosent har svart «vet ikke». 

Fylkeskommunen fordeler seg relativt jevnt mellom ett til fire prosjekter i året. Det er ingen 

av fylkeskommunene som har opplyst at de forventer under ett prosjekt i året.  

 

I snitt forventer kontrollutvalgslederne at kommunene vil gjennomføre 1,3 prosjekt i året, 

mens fylkeskommunene vil gjennomføre 2,5 prosjekt i året. For kommunene er dette noe 

under snittet som vi kom frem til i evaluering av kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat. Samtidig er det viktig å understreke at det vi spør om i denne 

undersøkelsen, er hvor mange prosjekter som er forventet, ikke hvor mange som faktisk 

er gjennomført.   

 
Figur 12: Forventede gjennomførte prosjekter per år (N=271) 

 
 

Antall prosjekter kommunene forventer å gjennomføre årlig har sammenheng med 

størrelsen på kommunene.   
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Figur 13: Snitt forventede gjennomførte prosjekter per år, fordelt på kommunestørrelse 
(N=257) 

 
 

 

2.6 Oppsummering av arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 

Vi har i dette kapittelet sett på hvordan kommunene og fylkeskommunene arbeider med 

plan for forvaltningsrevisjon.  

 

Kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner skal minst en gang i valgperioden, og 

senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, 

utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. De aller fleste kontrollutvalg 

har fått vedtatt en plan for forvaltningsrevisjon i kommunestyret eller fylkestinget, men det 

er 17 prosent av kommunene og 7 prosent (en) av fylkeskommunene som ikke har fått 

vedtatt en slik plan. I de fleste tilfeller blir plan for forvaltningsrevisjon vedtatt som den 

foreligger av kommunestyrer og fylkesting, men i noen tilfeller (til sammen 12 prosent) blir 

det gjort endringer i planene før de vedtas.  

 

For at plan for forvaltningsrevisjon skal avspeile de viktigste risikoene i en kommune eller 

en fylkeskommune er det et krav at denne skal være basert på en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse. Det er ikke alle kommuner og fylkeskommuner som opplyser at det 

er gjennomført en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse som grunnlag for plan for 

forvaltningsrevisjon. Til sammen 78 prosent av kontrollutvalgslederne i kommuner og 

fylkeskommuner opplyser om at de har gjennomført en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon. Gjennom dette 

arbeidet er det hentet inn informasjon fra ulike kilder for å belyse risikoområdene i 

kommunen eller fylkeskommunen. Omfanget av analysen og hvilke kilder som benyttes 

varierer. Kontrollutvalgene er i all hovedsak involvert i arbeidet med overordnet analyse, 

selv om det er noen få som opplyser at dette ikke er tilfelle. Revisjonen og sekretariat blir 

også i stor grad involvert. Rådmannen blir involvert i 69 prosent av de overordnede 

analysene, mens langt færre kommuner/fylkeskommuner har involvert folkevalgte og 

øvrige administrative ledere i denne prosessen. 

 

Flertallet av kontrollutvalgslederne opplever at plan for forvaltningsrevisjon reflekterer de 

viktigste risikoene i kommunen eller fylkeskommunen (71 prosent). Likevel blir det vist til 

at det er enkelte forhold som medvirker til at det ikke alltid er en direkte kobling mellom 

de mest vesentlige risikoforholdene i kommunen og tema i plan for forvaltningsrevisjon. 

Manglende overordnet analyse er ett av forholdene som blir påpekt. 
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 Når de gjelder kontrollomfang er det stor variasjon i antallet prosjekter og 

risikoområder som settes opp i plan for forvaltningsrevisjon.  

 Det er også variasjon i antallet prosjekter som kontrollutvalgslederne antar vil 

gjennomføres årlig i perioden. Snittet for kommunene er 1,3 prosjekter i året, mens 

snittet for fylkeskommunene er 2,5 i året.   

 Dersom vi ser på kommunestørrelse, er det ikke uventet at antall prosjekter som 

inngår i planen og antall prosjekter en forventer å gjennomføre henger sammen 

med kommunens størrelse. 
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D et kom m u n a l e ri si kob i l d et

3.1 Innledning

Dette kapittelet omhandler det kommunale risikobildet. Gjennom å kartlegge alle
tjenesteområder og tema i planen e for forvaltningsrevisjon for inn e værende planperiode ,
får vi en god oversikt over hvilke risikoområder kontrollutvalg ene og kommunestyrene har
identifisert i sine respektive kommuner . Som nevnt i forrige kapittel vil valg av
forvaltingsrevisjonstema i stor grad gjenspeile risikoer i komm unen sett fra
kontrollutvalg ets og kommunestyret s perspektiv.

Vi vil i dette kapittelet både se på den totale forekomsten av ulike tjenesteområder og
tema / risikoområder i planene for forvaltningsrevisjon , samt hvilke områder som er høyest
prioritert i di sse planene . Videre vil vi sammenligne forekomsten av ulike tjenesteområder
og tema i planene 2016 - 2020 med gjennomførte prosjekt i perioden 2010 - 2016 basert på
Forvaltningsrevisjonsregistret . Dette vil gi oss en pekepinn p å om risikobildet er i endring.
V i vil også sammenligne hvilke områder som gjøres gjenstand for forvaltningsrevisjon med
hvilke områder hvor det gjennomførtes statlige tilsyn. Til slutt vil vi se på om det er mulig
å identifisere forskjeller i valg av tjenesteområder og tema basert på kom munestørrelse og
geografi.

3.2 Identifiserte risikoområder i plan for forvaltning srevis jon

T jenesteområder og tema som er identifisert i planer for forvaltningsrevisjon
Som nevnt i kap ittel 1.3 har vi kategorisert prosjektene i planene etter tjenesteområde r og
tema/risikoområder. Som nevnt , er det variasjon i antallet prosjekt er som er satt opp i plan
for forvaltningsrevisjon, og dermed også hvor mange tjenesteområder og tema/risikoer
hver plan omfatter (se kapittel 2.5).

I figuren og tabellen under samme nligner vi hvilke tjenesteområder som er størst grad er
representert når vi ser på alle tema/risikoer som er identifisert. I denne sammenligningen
har vi kategorisert samtlige foreslåtte prosjekter i alle planer for forvaltningsrevisjon som
vi har registre rt under hvert tjenesteområde .
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Figur 14: Fordeling tjenesteområder 

 
 
Tabell 13: Tjenesteområder – alle 

Tjenesteområde Andel Antall 

Administrasjon og organisasjon 35,0 % 700 

Helse- og omsorgstjenester 18,3 % 366 

Tekniske tjenester 14,0 % 280 

Grunnskoleopplæring 11,9 % 237 

Sosiale tjenester 7,3 % 145 

Barneverntjenester 5,6 % 112 

Sektorovergripende tjenester 3,8 % 76 

Barnehage 1,5 % 29 

Annet 1,3 % 26 

Næringsarbeid 1,0 % 20 

Kultur 0,5 % 9 

Totalt 100,0 % 2000 

 

Administrasjon og organisasjon er det tjenesteområder som peker seg ut med høyest 

antall identifiserte risikoer, når vi ser på alle forvaltningsrevisjonsprosjekter i alle planene. 

35 prosent av de risikoområdene vi har registrert hører til i denne kategorien. 

 

Innenfor dette tjenesteområdet er det særlig temaene internkontroll (19,1 prosent), 

personal, sykefravær og HMS (17 prosent), anskaffelser (13 prosent) og økonomi (12 

prosent) som utpeker seg som risikoområder. 

 

I tillegg er IKT og informasjonssikkerhet (9,7 prosent), organisasjon og styring (8 

prosent), vedtaksoppfølging (6,7 prosent) og arkivering og journalføring identifisert som 

risikoområder innenfor dette tjenesteområdet (se figur under).  
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Figur 15: Tema innen tjenesteområdet administrasjon og organisasjon9 

Helse og omsorg er det tjenesteområder som hyppigst forekommer i de registrerte 

planene etter administrasjon og organisasjon, med en andel på til sammen 18,4 prosent. 

Innenfor dette tjenesteområdet, er psykisk helse og rus identifisert som det aller største 

risikoområdet (24 prosent), mens generelle pleie og omsorgstjenester er rangert som 

nummer to (20,8 prosent). Deretter følger samhandlingsreform, generelle helsetjenester, 

hjemmetjenester, og helsestasjon og skolehelsetjeneste.  

  

                                                

 

 
9 I figurene med tema innenfor hvert tjenesteområde har vi ikke inkludert de risikoområdene med 

minst forekomst. For fullstendig temaliste se vedlegg 2. 
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Figur 16: Tema innen tjenesteområdet helse og omsorg 

 
 

Når det gjelder tekniske tjenester er det forvaltning, vedlikehold og drift av eiendom som 

er temaet med høyest forekomst (26,1 %), etterfulgt av plan og byggesak (20,0 %) og 

investeringsprosjekt/prosjektstyring (15,4 %). Deretter er det selvkost (12,9 %) og VAR 

(vann, avløp og renovasjon) området (6,4 %) som er blant de områdene som har høyest 

forekomst innenfor dette tjenesteområde. Det kan være en del overlapp mellom VAR og 

selvkost ettersom flere av VAR-tjenestene er underlagt krav til selvkost, men selvkost 

gjelder også andre tjenester slik som plan- og byggesaksbehandling og feietjenester.   

 

Innenfor tjenesteområdet grunnskoleopplæring er det grunnskoleopplæring generelt 

(29,5 %), og risikoområdene/tema tilpasset opplæring og spesialundervisning (28,3 %), 

og læringsmiljø (26,6 %) som har høyest forekomst. Noen har også valgt å se på PPT som 

et eget tema (8 %) selv om dette er prosjekter som gjerne også vil omfatter 

spesialundervisning. 2,1 % har valgt prosjekter knyttet til språkopplæring for 

minoritetsspråklige.  
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Sosiale tjenester er det femte største området . Det er særlig flyktningetjenesten som
peker seg ut (60 %) som et risikoområde . Sosiale tjenester mer generelt har en forekomst
på 20 % , mens temaet økonomisk sosialhjelp og kommunal bolig forvaltning har en
forekomst på henholdsvis 9 % og 3,4 %

Til sammen 5,7 % av prosjektene som er registrert , er innen området
barneverntjenesten. De aller fleste av disse prosjektene favner generelt om
barneverntjenesten (87,5 %). En mindre andel av prosjektene spesifiserer at risikoområdet
er internkontroll (4,5 %), organisasjon og styring (3,6 %) eller saksbehandling (2,7 %).

Andre tjenesteo mråder som ble identifisert i plan ene for forvaltningsrevisjon var
barnehage (1,4 %), næringsarbeid (1 %) og kultur (0,5 %).

Det var også en andel på 3,8 % som omfatter prosjekter som er sektorovergripende slik
som regionalt/interkommunalt arbeid / kommun ereform , tjenester for barn og unge , og
klima og miljø.

Alle t ema
Som vist over, er det innenfor hvert tjenesteområde pekt på flere ulike risikoer (tema). Vi
har identifisert en rekke tema som både kan være felles for mange tjenesteområder ( som
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for eksempel økonomi, internkontroll, personal), og tema som er knyttet til 

kjerneoppgavene innenfor hvert tjenesteområde. Dersom vi tar den helt findelte temalisten 

og ser på hvilket tema som har høyes forekomst, uavhengig av tjenesteområde, er dette 

internkontroll. 

 
Tabell 14: Tema - alle 

Tema (Alle) Andel 

Internkontroll 8,2 % 

Personal, sykefravær og HMS 6,9 % 

Økonomi 5,1 % 

Barneverntjenester: Generelt 4,9 % 

Anskaffelser 4,7 % 

Sosiale tjenester: Flyktningetjenester 4,4 % 

Helse- og omsorgstjenester: Psykisk helse og rus*  4,4 % 

Organisasjon og styring 4,3 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt pleie- og omsorg 3,7 % 

Tekniske tjenester: Vedlikehold og drift av bygg 3,7 % 

Annet 3,6 % 

Grunnskoleopplæring: Generelt 3,5 % 

IKT og informasjonssikkerhet 3,5 % 

Grunnskoleopplæring: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 3,4 % 

Grunnskoleopplæring: Læringsmiljø 3,2 % 

Tekniske tjenester: Plan- og byggesak 2,8 % 

Vedtaksoppfølging 2,4 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 2,2 % 

Saksbehandling 1,9 % 

Helse- og omsorgstjenester: Samhandlingsreform 1,8 % 

Tekniske tjenester: Selvkost 1,8 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt Helsetjenester 1,7 % 

Arkivering og journalføring 1,7 % 

Barn og unge 1,5 % 

Sosiale tjenester: Generelt 1,5 % 

Regionalt/interkommunalt samarbeid/kommunereform 1,5 % 

Beredskap 1,2 % 

Helse- og omsorgstjenester: Hjemmetjenester 1,1 % 

Grunnskoleopplæring: PPT 1,0 % 

Tekniske tjenester: Renovasjon, vann og avløp  0,9 % 

Helse- og omsorgstjenester: Helsestasjon og skolehelsetjenester  0,9 % 

Klima og miljø 0,9 % 

Helse- og omsorgstjenester: Institusjonstjenester 0,7 % 

Barnehage: Generelt 0,7 % 

Sosiale tjenester: Økonomisk sosialhjelp 0,7 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legetjenester 0,7 % 

Tekniske tjenester: Generelt 0,6 % 

Helse- og omsorgstjenester: Funksjonshemmede, psykisk 

utviklingshemmede, ressurskrevende 0,6 % 

Næringsarbeid: generelt 0,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Kvalitet i eldreomsorg 0,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Folkehelse 0,4 % 

Tekniske tjenester: Vei 0,3 % 

Grunnskoleopplæring: Språkopplæring minoritetsspråklig 0,3 % 

Sosiale tjenester: Kommunale bolig 0,3 % 

Kultur: Generelt 0,2 % 
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Tema (Alle) Andel 

Kultur: Tilskudd 0,2 % 

Barnehage: Barnehagemyndighet 0,1 % 

Tilskudd 0,1 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legevakt 0,1 % 

Barnehage: Tilskudd 0,1 % 

Barneverntjenester: Melding og undersøkelse 0,1 % 

*Vi har slått sammen psykisk helse og rus ettersom flertallet av disse prosjektene var definert som en 

kombinasjon av disse to temaene.  

 

Listen over er svært findelt, noe som medfører at mindre justeringer i inndelingen som er 

lagt til grunn kan få store konsekvenser for rangeringen av det enkelte risikoområde på 

listen. Dette gjelder spesielt ettersom vi har findelt de ulike temaene som hører inn under 

kjerneoppgavene til hvert tjenesteområde (for eksempel innenfor grunnskole, tekniske 

tjenester, barnevern mv.). Dersom vi slår sammen kjerneoppgavene innenfor hvert tema 

(unntatt administrasjon og organisasjon) får vi en liste som er litt mindre finmasket, men 

som samtidig er noe mer robust. I tabellen under har vi slått sammen alle risikoområdene 

som er knyttet til kjerneoppgaver innenfor et tjenesteområde10. Da får vi følgende oversikt 

over risikoområder: 

 
Tabell 15: Tema, samlet kjerneoppgaver - alle 

Tema (Samlet kjerneoppgaver)11 Andel 

Helse- og omsorgstjenester – kjerneoppgaver 16,4 % 

Grunnskoleopplæring - kjerneoppgaver 11,3 % 

Tekniske tjenester - kjerneoppgaver 10,1 % 

Internkontroll 8,2 % 

Personal, sykefravær og HMS 6,9 % 

Sosiale tjenester - kjerneoppgaver 6,7 % 

Økonomi 5,1 % 

Barneverntjenester - kjerneoppgaver 5,0 % 

Anskaffelser 4,7 % 

Organisasjon og styring 4,3 % 

Annet 3,6 % 

IKT og informasjonssikkerhet 3,5 % 

Vedtaksoppfølging 2,4 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 2,2 % 

Saksbehandling 1,9 % 

Arkivering og journalføring 1,7 % 

Barn og unge 1,5 % 

Regionalt/interkommunalt samarbeid/kommunereform 1,5 % 

Beredskap 1,2 % 

Barnehage - kjerneoppgaver 0,9 % 

Klima og miljø 0,9 % 

Næringsarbeid 0,5 % 

Kultur 0,4 % 

                                                

 

 
10 De enkelte kjerneområdene tilsvarer ikke tjenesteområder som omtalt i pkt. 3.2.1 selv om det er 

betydelig overlapp. Når vi snakket om tjenesteområder omfattet det både kjerneoppgavene og andre 

tema som var identifisert som en risiko innen det enkelte tjenesteområdet som for eksempel 

internkontroll, økonomistyring, personal m.m.  
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I listen over ser v i at vi får en noe annerledes rangering av risikoområder enn i den første
svært findelte listen. Nå er risikoområder/ tema knyttet til helse og omsorg høyest rangert ,
etterfulgt av grunnskole og tekniske tjenester. Internkontroll er fortsatt et vesentlig
ri sikoområde , men kommer ikke like høyt på denne listen som på den forrige.

Hovedfokus
En forvaltningsrevisjon kan ha ulike fokusområder når et område skal undersøkes. I
Forvaltningsrevisjonsregisteret skilles det mellom:

Regel verks etterlevelse
Styring in fo/ verktøy
Produktivitet
Kvalitet
Måloppnåelse

I gjennomgangen av plan er for forvalt ningsrevisjon har vi registrert prosjektene basert på
disse kategoriene. F or over halvparten av prosjektene (63,8 %) er det ikke spesifisert hva
som er hovedfokus . Dette e r gjerne ikke så unaturlig ettersom hovedfokus ofte er noe som
blir nærmere definert når prosjektet bestilles og prosjektplan for det enkelte prosjekt skal
utarbeides.

Dersom vi likevel ser på de prosjektene hvor det var mulig å kategorisere hovedfokuset ,
ser vi at styrings info/verktøy og kvalitet, med henholdsvis 30,1 prosent og 24,9 prosent er
de to områdene som har høyest forekomst, og de retter regeletterlevelse (19,7 prosent ) og
måloppnåelse (19, 2 prosent ). Minst forekomst har produktivitet (5,8 prose nt ) .

Se punkt 3.3 for videre refleksjoner rundt hoved fokus i forvaltningsrevisjoner.

T jenesteområder og tema som er prioritert høyest i planer for forvaltningsrevisjon
Ovenfor har vi gått igjennom de tjenesteområder og tema og kategorisert disse et ter hvor
høy forekomst de har i planer for forvaltningsrevisjon. Som nevnt under punkt 1.3 er det
betydelig variasjon i både tidshorisont for planene som er vedtatt og i antall prosjekter som

19,7 %

30,1 %

19,2 %

5,8 %

24,9 %

Regeletterlevelse

Styringsinfo/verktøy

Måoppnåelse

Produktivitet

Kvalitet

Figur 21 : Hovedfokus, kommuner
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er inkludert i planene. Vi har derfor ønsket å se på om risikobildet endres om vi kun ser på 

de prosjektene som er prioritert eller høyt prioritert (1-4) av kommunene.  

 

De aller fleste kommuner har prioritert prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon (74 % av 

de registrerte planene), men det er ulikheter mellom kommunene med hensyn til hvor 

mange prosjekter de har valgt å prioritere.  

 

Dersom vi ser på forekomst av tjenesteområder i planene hvor det er foretatt en prioritering 

av prosjekter, får vi i stor grad samme fordeling som for forekomst av tjenesteområder 

uavhengig av prioritering (noe som gjerne ikke er overraskende siden 74 % av «alle» er 

prioriterte). Administrasjon og organisasjon er fortsatt det tjenesteområdet som har høyest 

forekomst, både totalt blant alle prioriterte prosjektene og i enda sterkere grad blant de 

som er prioritert høyest (1-4) i planene.  

 
Tabell 16: Tjenesteområder - prioriterte 

Tjenesteområde 1 - 4 Alle prioriterte Alle 

Administrasjon og organisasjon 37,8 % 34,8 % 35,0 % 

Helse- og omsorgstjenester 17,3 % 17,4 % 18,3 % 

Tekniske tjenester 13,1 % 15,1 % 14,0 % 

Grunnskoleopplæring 12,8 % 11,6 % 11,9 % 

Sosiale tjenester 6,9 % 7,5 % 7,3 % 

Barneverntjenester 5,3 % 5,9 % 5,6 % 

Sektorovergripende tjenester 3,7 % 3,2 % 3,8 % 

Barnehage 1,2 % 1,4 % 1,5 % 

Annet 0,9 % 1,3 % 1,3 % 

Næringsarbeid 0,9 % 1,2 % 1,0 % 

Kultur 0,2 % 0,6 % 0,5 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 
 

Dersom vi uavhengig av tjenesteområde ser på hvilke temaer som har høyest forekomst 

blant de prioriterte, sammenfaller også bildet i stor grad med det som ble presentert 

innledningsvis. I denne findelte oversikten har vi valgt å bare ta med de fem øverst rangerte 

temaene (for full liste se vedlegg 3). Blant de fire øverste prioriterte forsterkes 

internkontroll som det temaet med høyest forekomst. 

 
Tabell 17: Alle tema – prioriterte (topp 5) 

Tema (Alle) 1 -4 Alle prioriterte Alle 

Internkontroll 9,3 % 8,3 % 8,2 % 

Økonomi 6,6 % 5,9 % 5,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 6,5 % 6,2 % 6,9 % 

Anskaffelser 5,2 % 5,1 % 4,7 % 

Barneverntjenester: Generelt 4,5 % 5,2 % 4,9 % 

Internkontroll 9,3 % 8,3 % 8,2 % 

 

Som nevnt tidligere er listen over svært findelt, noe som medfører at mindre justeringer i 

inndelingen som er lagt til grunn kan få store konsekvenser for rangeringen av det enkelte 

risikoområde på listen. Dersom vi slår sammen kjerneoppgavene får vi en liste som er litt 

mindre detaljert, men som samtidig er noe mer robust.  

 

Når vi samler tema knyttet til samme kjerneoppgave er det også blant de prioriterte helse 

og omsorg som har høyest forekomst, etterfulgt av grunnskoleopplæring. Endringen fra alle 

tema, findelt liste (tabell 17), er blant annet at internkontroll kommer høyere opp på listen 

over de prioriterte 1-4 (tabell 18).  
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Tabell 18: Alle tema, samlet kjerneoppgaver - prioriterte (sortert etter prioritert 1-4) 

Tema (Samlet kjerneoppgave) 1 - 4 Alle prioriterte   Alle 

Helse- og omsorgstjenester - 

Kjerneoppgaver 15,3 % 15,5 % 16,4 % 

Grunnskoleopplæring - Kjerneoppgaver 12,1 % 11,0 % 11,3 % 

Internkontroll 9,3 % 8,3 % 8,2 % 

Tekniske tjenester - Kjerneoppgaver 8,8 % 10,4 % 10,1 % 

Økonomi 6,6 % 5,9 % 5,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 6,5 % 6,2 % 6,9 % 

Sosiale tjenester - Kjerneoppgaver 6,3 % 6,8 % 6,7 % 

Anskaffelser 5,2 % 5,1 % 4,7 % 

Barneverntjenester - Kjerneoppgaver 4,6 % 5,3 % 5,0 % 

Organisasjon og styring 4,4 % 3,9 % 4,3 % 

IKT og informasjonssikkerhet 3,2 % 3,4 % 3,5 % 

Vedtaksoppfølging 2,7 % 3,0 % 2,4 % 

Arkivering og journalføring 2,5 % 1,9 % 1,7 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 2,4 % 2,6 % 2,2 % 

Annet 2,2 % 3,0 % 3,6 % 

Regionalt/interkommunalt 

samarbeid/kommunereform 1,9 % 1,5 % 1,5 % 

Saksbehandling 1,8 % 1,6 % 1,9 % 

Beredskap 1,2 % 1,1 % 1,2 % 

Klima og miljø 0,9 % 0,8 % 0,9 % 

Barnehage - Kjerneoppgaver 0,8 % 1,0 % 0,9 % 

Barn og unge 0,8 % 1,0 % 1,5 % 

Kultur - Kjerneoppgaver 0,2 % 0,5 % 0,4 % 

Næringsarbeid - Kjerneoppgaver 0,1 % 0,4 % 0,5 % 

Tilskudd 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Totalt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

 

3.3 Sammenligning av gjennomførte og planlagte forvaltningsrevisjoner  

I Forvaltningsrevisjonsregisteret er gjennomførte og innsendte forvaltningsrevisjoner 

registrert og kategorisert. Vi har sett på registrerte prosjekter fra og med 2010 til og med 

2016. Dette har resultert i en analyse av totalt 1371 registrerte kommunale 

forvaltningsrevisjoner (utvalget er nærmere beskrevet under metode under punkt 1.3). 

 

For å sammenligne tjenesteområder og tema mellom Forvaltningsrevisjonsregisteret og de 

tema/risikoområder som er registrert fra planene for forvaltningsrevisjon har det vært 

nødvendig å gjøre noen tilpasninger av kategoriene.  
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Tabell 19: Sammenligning av tjenesteområder, gjennomførte og planlagte prosjekter 

Tjenesteområde    Fv.rev.reg. Risikokartlegging 

Annet (administrasjon og organisasjon)12 34,2 % 36,2 % 

Helse- og omsorg 18,4 % 18,3 % 

Veg, plan og bygg, investeringsprosjekt, 

VAR, eiendom, samferdsel (Tekniske 

tjenester)13 

21,1% 14,0 % 

- Plan og bygg 6,9 % 2,8 % 

- Samferdsel og vei 0,8 % 0,3 % 

- Investeringsprosjekt/ 

prosjektstyring 

3,4 % 2,2 % 

- Eiendomsforvaltning/drift og 

vedlikehold 

6,4 % 3,7 % 

- VAR og selvkost 3,6 % 2,7 % 

Grunnskole 9,2 % 11,9 % 

Barnevern 6,3 % 5,7 % 

Rus, bolig, sosial for øvrig (Sosiale 

tjenester)14 

6,0 % 7,3 % 

Barnehage 2,1 % 1,4 % 

Beredskap 1,2 % 1,2 % 

Kultur 0,9 % 0,5 %  

Kommunal og regional utvikling 0,4 % 1,5 %  

Sektorovergripende (barn og unge, klima 

og miljø) 

- 2,40 %  

 

 

Tabellen over viser at det i stor grad er sammenfall mellom de tjenesteområdene hvor det 

er gjennomført forvaltningsrevisjon i 2010-2016 og de tjenesteområdene hvor det er 

planlagt forvaltningsrevisjon 2016-2020. Det eneste området som skiller seg ut i vesentlig 

grad er tekniske tjenester som har en høyere forekomst blant de gjennomførte prosjektene 

i Forvaltningsrevisjonsregisteret enn blant de planlagte prosjektene i plan for 

forvaltningsrevisjon.  
 

Dersom vi ser hva som er registrert som hovedfokus for de gjennomførte 

forvaltningsrevisjonene i registeret finner vi at regeletterlevelse er hovedfokus i over 

halvparten av prosjektene som er gjennomført i perioden 2010-2016. Deretter er det 

                                                

 

 
12 Kategorien Annet i forvaltningsrevisjonsregisteret og vår kategori administrasjon og organisasjon er 

i stor grad sammenlignbare når vise hvilke prosjekter som faktisk er registrert i registeret under denne 

kategorien. Men det er noen registreringer innen dette området, både i registrerte og i denne matrisen, 

som ikke er sammenlignbare. Kategori administrasjon og organisasjon i denne matrisen er tilpasset 

noe for å være sammenlignbar med forvaltningsrevisjonsregisteret – vi har lagt inn våre kategorier 

«næringsarbeid» og «annet», samt tatt ut «beredskap» som egen kategori. Dette medfører at 

prosentdelen her ikke stemmer overens med prosentdelen vi har brukt tidligere for dette 

tjenesteområdet. 
13 Vi har slått sammen ulike tjenester under kategorien tekniske tjenester slik at de er sammenlignbare. 

I opplistingen av ulike tema under dette området er ikke de minste andelene tatt med. 
14 Vi har slått sammen ulike tjenester under kategorien sosiale tjenester slik at de blir sammenlignbare. 

En forskjell vil være at rus i risikokartleggingen er kategorisert under helse, ofte i prosjekter hvor det 

er en kombinasjon av psykisk helse og rus. 
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styringsinfo/verktøy som utgjør en andel på 25,3 % fremfor måloppnåelse på 9,2 %. Minst 

andel har produktivitet på 3,6 % og kvalitet på 2,8 %.  

 

Dersom vi sammenligner hva som er hovedfokuset i planene (hvor dette fremgår) med hva 

som var hovedfokus i gjennomførte prosjekter i perioden 2010-2016, ser vi at disse skiller 

seg fra hverandre. Mens regeletterlevelse er klart i overvekt som hovedfokus i gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner, er det kvalitet og måloppnåelse som i størst grad er hovedfokus for 

prosjektene som er identifisert i planene for forvaltningsrevisjon. Selv om kategoriseringen 

er skjønnsmessig, og det for mange prosjekter vil være flere fokusområder, samsvarer 

dette resultatet med en observasjon vi gjorde da vi evaluerte kontrollutvalg og 

kontrollutvalgssekretariat der vi bemerket at: 

 

«En interessant observasjon er at det i de overordnete analysene som er 

gjennomgått, i større grad vektlegges forhold knyttet til måloppnåelse, effektivitet, 

produktivitet, kvalitet mv., mens det er regeletterlevelse som vektlegges i størst 

grad i gjennomføring av forvaltningsrevisjonene.» 15 

 

Det skjer altså en vridning fra måloppnåelse og kvalitet til regeletterlevelse, når 

risikoområdene skal revideres.  

 

 

3.4 Prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon som kan bli gjenstand for 

statlige tilsyn 

I tillegg til den egenkontroll som gjennomføres gjennom kontrollutvalget og bruk av 

forvaltningsrevisjoner, er flere av de kommunale tjenesteområdene gjenstand for statlige 

tilsyn. Det har lenge vært et uttalt mål at dersom den kommunale egenkontrollen styrkes 

vil en kunne redusere det statlige tilsynet tilsvarende slik at den totale belastningen på 

                                                

 

 
15 Deloitte (2015:188) Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Gjennomført på 

oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

58,2 %

25,3 %

9,2 %

3,6 % 2,8 %

19,7 %

30,1 %

19,2 %

5,8 %

24,9 %

Regeletterlevelse Styring Måloppnåelse Produktivitet Kvalitet

Gjennomført 2010-2016 Plan 2016-2020

Figur 22: Sammenligning av gjennomførte og planlagte forvaltningsrevisjoner 
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kommunal forvaltning ikke bli for stor. Et interessant spørsmål er i hvilken grad det er 

overlapp mellom de risikoområdene som er gjenstand for forvaltningsrevisjon og de 

områdene som er gjenstand for statlige tilsyn.  

 

I spørreundersøkelsen spurte vi kontrollutvalgslederne om det ble tatt hensyn til 

gjennomførte og planlagte statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon ble utarbeidet.  

 
Figur 23: Har planlagte eller gjennomførte statlige tilsyn blitt tatt hensyn til i utarbeidelsen 
av plan for forvaltningsrevisjon? 

 
 

Som vi ser at figuren over blir det ikke alltid tatt hensyn til gjennomførte og planlagte 

statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette skjer i henholdsvis 31 

% og 38 % av planarbeidene.  

 

Vi har kategorisert alle de identifiserte risikoområdene og planlagte prosjektene med 

hensyn til om de også er aktuelle for å bli gjenstand for statlige tilsyn. Dersom vi ser på 

alle tema som er identifisert som risikoområder, er over halvparten områder hvor det 

normalt ikke utføres statlig tilsyn. For vel 40 % av prosjektene er temaet et risikoområde 

som normalt kan være gjenstand for statlig tilsyn. Her må vi samtidig understreke at 

statlige tilsyn gjennomføres med begrenset hyppighet og gjerne på en begrenset del av 

området om kontrolleres. Som vi ser av tabellen over, svarer over 20 % av 

kontrollutvalgslederne at de ikke kjenner til at det har vært gjennomført eller planlagt 

statlig tilsyn i kommunen.  

 
Tabell 20: Planlagte prosjekter i kommuner innenfor områder med statlige tilsyn 

Tjenesteområde  

Temaet er innenfor et område hvor det utføres 

tilsyn 

41,1 % 

Temaet er ikke innenfor et område hvor det 

utføres tilsyn 

58,4 % 

Ikke mulig å definere 0,4 % 

 

Det kommunale risikobildet viser at det tjenesteområdet hvor det i størst grad er identifisert 

risikoområder, er administrasjon og organisasjon. Dette er et tjenesteområde som i liten 

grad er omfattet av statlige tilsyn. Unntaket er noen av temaene som er kategorisert under 

dette tjenesteområde slik som informasjonssikkerhet, brann og beredskap, HMS o.l. 

 

Dernest er det helse og omsorg som hyppigst er definert som et risikoområde i kommunene, 

et område som i langt høyere grad er omfattet av statlige tilsyn. Innenfor tekniske tjenester 

er det lavere grad av statlige tilsyn, men både brann, beredskap og VAR området er statlige 

tilsynsområder. De neste områdene er grunnskole, sosiale tjenester og barnevern, alle 

områder hvor det er høy grad av statlig tilsyn. Samtidig er det viktig å merke seg at 

hovedfokus for forvaltningsrevisjonen ikke alltid overlapper med tilsynsfokuset selv om 

tjenesteområdet overlapper. Mens tilsyn har som hovedformål å undersøke etterlevelse av 

38%

31%

33%

37%

21%

21%

9%

11%

Gjennomførte statlige tilsyn (N=270)

Planlagte statlige tilsyn (N=260)

Ja Nei Det er ikke gjennomført/planlagt tilsyn i kommunen Vet ikke
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bestemte lovverk, kan en forvaltningsrevisjon fokusere både på organisering, ressursbruk ,
måloppnåelse m.m. i tillegg til regeletterlevelse.

Tabell 21 : Andel av planer innenfor hvert tjenesteområde hvor temaet inngår i
tilsynsområder

Tjenesteområde Andel av planlagte
prosjekt

Andel av t ema innenfor
tjenesteområdet som også

kan være tilsynsområde r
Administrasjon og organisasjon 35,0 % 5,4 %

Helse - og omsorg 18,3 % 86,1 %

Tekniske tjenester 14,0 % 0,7 %

Grunnskoleopplæring 11,9 % 88,6 %

Sosiale tjenester 7,3 % 91,7 %

Barneverntjenester 5,6 % 91,1 %

Sektorovergripende tjenester 3,8 % 38,2 %

Barnehage 1,5 % 34,5 %

Annet 1,3 % 0,0 %

Næringsarbeid 1,0 % 0,0 %

Kultur 0,5 % 0,0 %

3.5 Sammenligning av kommunenes risikobilde m ed hensyn til geografi og
kommunestørrelse

Geografi
I figuren under har vi kategorisert kommunen fylkesvis for å kunne sammenligne om det
er fylkesvise variasjo ner i risikobildet. Selv om det overordnede mønsteret synes å være
relativt likt på tvers av fylkestilhørighet , ser vi at det likevel er noe variasjon mellom
fylkene :

Administrasjon og organisasjon er det dominerende tjenesteområdet for alle fylker
med unntak av Aust - Agder hvor andelen prosjekter knyttet til administrasjon og
organisasjon er betydelig mindre (10,4 %) . I Østfold derimot utgjør dette
tjenesteområdet over halvparten av alle identifiserte prosjekter (55, 2 %)
Barnehageområdet er ikke omfatte t av planene i kommuner i Østfold, Telemark,
Finnmark , men utgjør 3,4 % av prosjektene som er foreslått i Oppland.
Barneverntjenesten er omfattet av planene i alle fylker, men i minst i Vest - A gder
(2,8 %) og Vestfold (3 %) og mest i Aust - Agder (25 %) .
Gru nnskol e er representert i alle fylker, men minst i Buskerud ( 5,3 % ) og mest i
Finnmark (20 %) og Nord - Trøndelag (22 %)
Helse og omsorg er også et tjeneste område som er omfattet av planer i alle fylker,
og forekomsten av prosjekter innenfor dette området va rierer fra 10, 6 % i Troms
til 26,5 % i Buskerud.
Tjenesteområdet Kultur er ikke representert i alle fylkene. Gjennomgående er dette
et risikoområde med lav forekomst.
Tjenesteområdet Næringsarbeid er heller ikke representert i alle fylker. I Finnmark
ha r imidlertid dette området en forekomst på 8,9 %.
Sosiale tjenester er representert i alle fylker med unntak av ett (Sør - Trøndelag).
Størst forekomst av dette tjenesteområdet er i Aust - Agder (16,7 %).
Tekniske tjeneste r er representert i alle fylker , fra m inst forekomst i Østfold (8,6%)
til høyest forekomst i Nordland (20,1%)
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Sør-Trøndelag
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Administrasjon og organisasjon Annet Barnehage

Barneverntjenester Grunnskoleopplæring Helse og omsorg

Kultur Næringsarbeid Sektorovergripende tjenester

Sosiale tjenester Tekniske tjenester

Tabell 22: Andel av tjenesteområde per fylke 
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Kommunestørrelse
Dersom vi sammenligner kommunenes plan er for forvaltningsrevisjon med utgangspunkt i
kommunestørrelse , får vi en fordeling av risikoområder som vist i figuren under:

Figur 24 : Andel av tjenesteområde - kommunestørrelse

Figuren over viser at det er liten variasjon i risikoområder avhengig av kommunestørrelse.

3.6 Oppsummering av det kommunale risikobildet

Vi har i dette kapittelet sett på innenfor hvilke tjenesteområder det er registrert høyest
forekomst av forslag til forvaltningsrevisjoner, noe som er en god indikasjon på hvilke
risikoer som er identifisert.

Det er innenfor tjeneste området administrasjon og organisasjon (35 %) det er
registrert høyest forekomst av risikoområder. Det risikoområdet som peker seg
spesielt ut er internkontroll, tett fulgt av personal, sykefravær og HMS. Deretter
kommer anskaffelser, økonomi og informasjonssikkerhet.
Dernest er det tjenesteområdet helse - o g omsorgstjenester (18,3 %) som har
høyest forekomst. Innenfor dette tjeneste området er det temaet psykisk helse og
rus, tett fulgt av temaet pleie og omsorg generelt , som peker seg ut som de
viktigste risikoområder.
Tekniske tjenester omfatter 14 % av ris ikoområdene som er identifisert.
Risikoområdene som peker seg ut er forvaltning, vedlikehold og drift av eiendom,
etterfulgt av plan - og byggesak, og inves teringsprosjekt/prosjektstyring. Deretter
er det selvkost og VAR området som er blant de temaene som har høyest forekomst
innenfor dette tjenesteområde t .
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 Grunnskoleopplæring omfatter 12 % av de identifiserte risikoområdene. 

Grunnskoleopplæring generelt og temaene tilpasset opplæring og 

spesialundervisning, samt læringsmiljø har høyest forekomst.  

 Sosiale tjenester er det femte største tjenesteområdet med hensyn til forekomst 

av identifiserte risikoområder. Det er særlig flyktningetjenesten som peker seg ut 

som et risikoområde.  

 Til sammen 5,7 % av temaene som er identifisert, er innen området 

barneverntjenesten. De aller fleste av de foreslåtte prosjektene innenfor dette 

området favner generelt om barneverntjenesten.  

 Andre tjenesteområder som ble identifisert i planene for forvaltningsrevisjon som 

var langt mindre i omfang enn de overnevnte, var barnehage, næringsarbeid, 

og kultur. I møte med referansegruppen var det flere om synes det var 

overraskende at særlig barnehageområdet ikke kom høyere på listen over 

identifiserte risikoområder. Det ble vist til at det har vært mye fokus på å klare å 

etablere full barnehagedekning og sikre tilstrekkelig bemanning i barnehager i 

kommunene, og at en dermed kunne forvente at dette skulle gjenspeiles i 

risikovurderingene.  

 Det var også en andel på 3,8 % som omfatter risikoområder som er 

sektorovergripende slik som regionalt/interkommunalt arbeid/ kommunereform, 

tjenester for barn og unge, og klima og miljø 

 

De aller fleste kommuner har prioritert prosjektene i rekkefølge i plan for 

forvaltningsrevisjon (74 % av de registrerte planene), men det er ulikheter mellom 

kommunene med hensyn til hvor mange prosjekter de har valgt å prioritere. Dersom vi ser 

på forekomst av tjenesteområder i planene hvor det er foretatt en prioritering av prosjekter, 

får vi i stor grad samme fordeling som for forekomst av tjenesteområder uavhengig av 

prioritering.  

 

Det kommunale risikobildet samsvarer også godt med risikobildet for tidligere periode 

dersom vi legger gjennomførte forvaltningsrevisjoner i 2010-2016 til grunn (basert på 

registrerte prosjekter i forvaltningsrevisjonsregisteret). Administrasjon og organisasjon er 

det største området både med hensyn til gjennomførte og planlagte prosjekter.  

 

Forskjellen mellom planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner er i hovedsak knyttet 

til hva som er hovedfokus i undersøkelsene.  Vi observerer en vridning fra et fokus på 

regeletterlevelse til et fokus på styringssystem, måloppnåelse, og kvalitet når vi 

sammenligner prosjekter som er gjennomført i perioden 2010-2016 med prosjekter som er 

planlagt for inneværende planperiode. Det kan imidlertid diskuteres om dette er en vridning 

som ikke skyldes endring i risikobilde, men heller noe som skyldes at perspektivet når en 

gjennomfører en risikoanalyse kan være ulikt det som legges til grunn når en faktisk 

forvaltningsrevisjon skal planlegges og gjennomføres. 

 

Det er ingen vesentlige forskjeller dersom vi sammenligner identifiserte risikoområder i 

kommunene på tvers av fylker eller på tvers av kommunestørrelse. Fordelingen av 

identifiserte risikoområder på de ulike tjenesteområder synes å være relativt stabil, selv 

om vi ser noen mindre forskjeller. 

 

I tillegg til den egenkontroll som gjennomføres gjennom kontrollutvalget og bruk av 

forvaltningsrevisjoner, er flere av de kommunale tjenesteområdene gjenstand for statlige 

tilsyn. Det har lenge vært et uttalt mål at dersom den kommunale egenkontrollen styrkes 

vil en kunne redusere det statlige tilsynet tilsvarende slik at den totale belastningen på 

kommunal forvaltning ikke bli for stor.  

 

Et interessant spørsmål er i hvilken grad det er overlapp mellom de risikoområdene som er 

gjenstand for forvaltningsrevisjon og de områdene som er gjenstand for statlige tilsyn.  

Undersøkelsen viser at det ikke alltid har blitt tatt hensyn til gjennomførte og planlagte 
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statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette skjer i henholdsvis 31 

% og 38 % av planarbeidene. Identifiserte risikoområder (forvaltningsrevisjonsprosjekt) 

overlapper bare delvis med områder hvor det gjennomføres statlige tilsyn. Samtidig er det 

viktig å peke på at kommunenes risikovurderinger og gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

skiller seg fra de statlige tilsynene både ved at de favner bredere og omfatter større deler 

av den kommunale forvaltningen, og når de overlapper med tilsynsområder, dekker de 

også til dels områder som ikke er omfattet av tilsyn. Over halvparten av de foreslåtte 

forvaltningsrevisjonen i kommunene er innenfor tema hvor det normalt ikke gjennomføres 

statlige tilsyn  
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D et fyl keskom m u n a l e
ri si kob i l d et

4.1 Innledning

Dette kapittelet omhandler det fylkeskomm unale risikobildet. Gjennom å kartlegge alle
tjenesteområder og tema i de planene vi har registrert, får vi en god oversikt over hvilke
risikoområder kontrollutvalgene og fylkestingene har identifisert.

Vi vil i dette kapittelet både se på den totale for ekomsten av ulike tjenesteområder og
tema /risikoområder i planene for forvaltningsrevisjon , i tillegg til prioriteringen av de ulike
områdene. Vi vil også sammenligne forekomsten av tjenesteområder og tema i planene for
nåværende valgperiode med gjennomfør te prosjekt i perioden 2010 - 2016 basert på
Forvaltningsrevisjonsregisteret . Dette vil gi oss en pekepinn på om risikobildet for
fylkeskommunene er i endring. Videre vil vi sammenligne hvilke områder som er foreslått
for forvaltningsrevisjon med hvilke områ der hvor det normalt gjennomføres statlige tilsyn.
Til slutt vil vi undersøke om det er mulig å identifisere forskjeller i valg av tjenesteområder
og tema mellom fylkeskommunene.

4.2 Identifiserte risikoområder i plan for forvaltningsrevisjon

Tjenesteområder og tema som er identifisert i planer for forvaltningsrevisjon

Som det går frem i kapittel 2, er det variasjon i antallet prosjekter som er satt opp i plan
for forvaltningsrevisjon, og dermed også hvor mange tjenesteområder hver plan omfatter
(se punkt 2.5 ). I tillegg er det ulikt hvor lang planperiode de ulike fylkeskommunene har.
10 av 17 vedtatte planer for forvaltningsrevisjon gjelder for valg perioden, mens de andre
gjelder for en kortere periode.

I figuren og tabellen under vises andelen og antallet forekomster av de ulike
tjenesteområdene når vi ser på alle prosjekter som er identifisert i planer for
forvaltningsrevisjon.
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Figur 25: Tjenesteområder – alle fylkeskommuner 

 

 
Tabell 23: Tjenesteområder fylkeskommuner  

Tjenesteområde Andel Antall 
Administrasjon og organisasjon 36,4 % 55 

Videregående opplæring 26,5 % 40 

Samferdsel 12,6 % 19 

Kommunal og regional utvikling 11,9 % 18 

Kultur 5,3 % 8 

Tannhelse 4,6 % 7 

Annet  2,6 % 4 

 

Som det fremgår av tabellen over, er det relativt få prosjekter som inngår i det samlede 

antallet planlagte forvaltningsrevisjoner i fylkeskommunene, noe som fører til at enkelte 

kategorier inneholder relativt få prosjekter sammenlignet med gjennomgangen for 

kommuner.  

 

Administrasjon og organisasjon er det tjenesteområdet som peker seg ut med høyest 

antall identifiserte risikoer når vi ser på alle forvaltningsrevisjonsprosjekter i alle planene 

for forvaltningsrevisjon som er registrert. Vi har registrert 55 forslag til 

forvaltningsrevisjoner knyttet til tjenesteområdet administrasjon og organisasjon, noe som 

utgjør 36,4 prosent av alle identifiserte prosjekter. Denne andelen er omtrent tilsvarende 

andelen for administrasjon og organisasjon i det kommunale risikobildet (se punkt 3.2.1).  

 

Innenfor dette tjenesteområdet er det særlig temaene anskaffelser (21,8 prosent), 

internkontroll (20 prosent), investeringsprosjekt/prosjektstyring (14,5 prosent), 

arkivering og journalføring (10,9 prosent) og personal, sykefravær og HMS (9,1 prosent) 

som utpeker seg som risikoområder. 

 

I tillegg er beredskap (5,5 prosent), IKT og informasjonssikkerhet (5,5 prosent), 

vedtaksoppfølging (3,6 prosent), eiendomsforvaltning (3,6 prosent), organisasjon og 

styring (1,8 prosent), saksbehandling (1,8 prosent) og annet (1,8 prosent) identifiserte 

risikoområder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i fylkeskommunene. Se 

figur nedenfor for illustrasjon av identifiserte risikoområder innenfor tjenesteområdet 

administrasjon og organisasjon.  
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Figur 26: Tema innen administrasjon og organisasjon.16 

 
 

Etter administrasjon og organisasjon er det videregående opplæring som hyppigst 

forekommer i de registrerte planene med 40 prosjekter, og en andel på til sammen 26,5 

prosent. Innenfor dette tjenesteområdet er de temaene som hyppigst er identifisert som 

risikoområder opplæring generelt (30 prosent), fagopplæring og lærlingeordning (15 

prosent), læringsmiljø (12,5 prosent), minoritetsspråklig opplæring (12,5 prosent), frafall 

(12,5 prosent) og tilpasset opplæring og spesialundervisning (10 prosent).  

 

I tillegg er opplæring i institusjon (2,5 prosent), elevbedrifter (2,5 prosent) og organisasjon 

og styring (2,5 prosent) identifisert som risikoområder som kan være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

 
Figur 27: Tema innen videregående opplæring. 

 
Innenfor tjenesteområdet samferdsel er det risikoområdene vei (26,3 prosent av det 

totale antallet prosjektet innen samferdsel), kollektivtransport (15,8 prosent), økonomi 

(10,5 prosent) og skoleskyss (10,5 prosent) som har høyest forekomst. Det er også 

                                                

 

 
16 I figurene med tema innenfor hvert tjenesteområde har vi ikke inkludert de risikoområdene med 

minst forekomst. For full liste av tema se vedlegg 2. 
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registrert tre prosjekter (15,8 prosent) på «annet». Disse prosjektene har identifisert 

risikoområder knyttet til måloppnåelse knyttet til arbeidet med gang og sykkelvei, 

styringssystem knyttet til innfartsparkering og trafikksikkerhet.  

 

I tillegg er klima og miljø, organisasjon og styring, samferdsel generelt og tilrettelagt 

transport (TT) identifisert som risikoområder som kan være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon (ett prosjekt på hver, hvilket utgjør 5,3 prosent av totalt antall 

prosjekter innen tjenesteområdet samferdsel). 

 
Figur 28: Tema innen samferdsel. 

 
 

Kommunal og regional utvikling er også et tjenesteområde der fylkeskommunene har 

registrert risikoområder som kan belyses i en forvaltningsrevisjon. Det risikoområdet som 

hyppigst går igjen i dette tjenesteområdet er kommunal og regional utvikling generelt (seks 

planlagte forvaltningsrevisjoner som utgjør 33,3 prosent av det totale antallet registrerte 

prosjekter innen kommunal og regional utvikling), og «annet». I «annet» -kategorien finner 

vi to prosjekter knyttet til folkehelse, to prosjekter knyttet til næringsutvikling, ett prosjekt 

knyttet til universell utforming og ett knyttet til kompetansesenter. Disse seks prosjektene 

utgjør til sammen 33,3 prosent av det totale antallet identifiserte prosjekter innenfor dette 

tjenesteområdet. Andre identifiserte risikoområder er tilskuddsforvaltning (fire prosjekter, 

hvilket utgjør 27,8 prosent) og klima og miljø (ett prosjekt, hvilket utgjør 5,6 prosent).  

 
Figur 29: Tema innen kommunal og regional utvikling. 
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Når det gjelder kultur , utgjør dette tjenesteområdet 5,3 prosent av alle prosjekter som er
identifisert i planer f or forvaltningsrevisjon. Det vil si 8 prosjekter. De risikoområdene som
er identifisert innenfor dette tjenesteområdene som kan være gjenstand for
forvaltningsrevisjon er tilskuddsforvaltning med tre planlagte forvaltningsrevisjons -
prosjekter (37,5 prosent ), kultur generelt med 2 planlagte forvaltnings revisjonsprosjekter
(25 prosent), kulturminnevern med 2 planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter (25
prosent), og økonomi med e t t planlagt forvaltnings revisjons prosjekt (12,5 prosent).

Tannhelse er det tj enesteområdet som har lavest andel prosjekter av det totale antall
forvaltningsrevisjons prosjekter i fylkeskommunene. Denne andelen er på 4,6 prosent noe
som tilsvarer 7 prosjekter. Risikoområdene knyttet til dette tjenesteområdet er tannhelse
generelt (5 7,1 prosent) og prioriterte grupper (42,9 prosent)

I tillegg til kategoriene nevnt over, er det fire prosjekter som er registrert som Annet og
som omhandler oppfølging av ungdomssatsing, Barentssekretariatet IKS, internasjonalt
arbeid og eierstyring.

Al le t ema
Det går frem av undersøkelsen at det risikoområdet som har høyest forekomst uavhengig
av tjenesteområde, er «annet» - kategorien, med 14 planlagte forvaltningsrevisjoner, hvilket
utgjør 9,27 prosent av det totale antallet registrerte prosjekter hos a lle fylkeskommuner
(se tabell under) . Årsaken til at «annet» - kategorien forekommer hyppigst er at hvert
tjenesteområde har en kategori som heter «annet». Dette betyr at «annet» representerer
flere ulike risikoområder på tvers av alle tjenesteområdene. Ri sikoområdene som er
omfattet av denne kategoriseringen inkluderer tjenesteområdet samferdsel med de
identifiserte risikoområdene gang og sykkelvei, innfartsparkering og trafikksikkerhet,
tjenesteområdet kommunal og regional utvikling med de identifiserte r isikoområdene
kompetansesenter, næringsutvikling (2 planlagte forvaltningsrevisjoner), folkehelse (2
planlagte forvaltningsrevisjoner) og universell utforming. Videre er risikoområdene som er
inkludert i «annet» - kategorien oppfølging av ungdomssatsing, Bar entssekretariatet IKS,
internasjonalt arbeid, eierstyring og eierskapsforvaltning.

Videregående opplæring generelt og anskaffelser er to risikoområder med høy forekomst
uavhengig av tjenesteområdene, og vi har registrert 12 planlagte forvaltningsrevisjon er for
hvert av disse risikoområdene, hvilket utgjør 8 prosent av det totale antallet registrerte
prosjekter hos alle fylkeskommunene. Videre er internkontroll et risikoområde med høy
forekomst på tvers av tjenesteområder, med 11 planlagte prosjekter (7,28 prosent av totalt
antall prosjekter), etterfulgt av risikoområdene investeringsprosjekt/prosjektstyring (åtte
prosjekter, hvilket utgjør 5,3 prosent av totalen), fagopplæring og lærlingeordning innen
videregående opplæring, arkivering og journalføring og kommunal og regional utvikling
generelt, alle risikoområder med seks planlagte forvaltningsrevisjoner hver (hvilket utgjør
3,97 prosent av totalen).
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Tabell 24: Tema fylkeskommuner, alle 

Tema (Alle) Andel Antall 

Annet 9,3 % 14 

Videregående opplæring: Generelt 8,0 % 12 

Anskaffelser 8,0 % 12 

Internkontroll 7,3 % 11 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 5,3 % 8 

Videregående opplæring: Fagopplæring og lærlingeordning 4,0 % 6 

Arkivering og journalføring 4,0 % 6 

Kommunal og regional utvikling: Generelt 4,0 % 6 

Samferdsel: Vei 3,3 % 5 

Videregående opplæring: Frafall 3,3 % 5 

Videregående opplæring: Læringsmiljø 3,3 % 5 

Videregående opplæring: Minoritetsspråklig opplæring 3,3 % 5 

Kommunal og regional utvikling: Tilskuddsforvaltning 3,3 % 5 

Personal, sykefravær og HMS 3,3 % 5 

Videregående opplæring: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 2,7 % 4 

Tannhelse: Generelt 2,7 % 4 

Samferdsel: Kollektivtransport 2,0 % 3 

Organisasjon og styring 2,0 % 3 

Beredskap 2,0 % 3 

Tannhelse: Prioriterte grupper 2,0 % 3 

IKT og informasjonssikkerhet 2,0 % 3 

Kultur: Tilskuddsforvaltning 2,0 % 3 

Økonomi 2,0 % 3 

Samferdsel: Skoleskyss 1,3 % 2 

Kultur: Generelt 1,3 % 2 

Klima og miljø 1,3 % 2 

Vedtaksoppfølging 1,3 % 2 

Kultur: Kulturminnevern 1,3 % 2 

Eiendomsforvaltning 1,3 % 2 

Samferdsel: Generelt 0,7 % 1 

Videregående opplæring: Opplæring i institusjon 0,7 % 1 

Samferdsel: TT 0,7 % 1 

Videregående opplæring: Elevbedrifter 0,7 % 1 

Saksbehandling 0,7 % 1 

 

I listen over har vi presentert identifiserte tema/risikoområder uten at disse er gruppert i 

forhold til tjenesteområder. Som nevnt i kapittelet for kommuner er en slik liste svært 

sårbar med hensyn til valg av kategorisering. Dersom vi slår sammen kategorier endrer det 

fort utslaget for hvert enkelt risikoområde. For å synliggjøre dette har vi i tabellen under 

slått sammen alle risikoområdene som er knyttet til kjerneoppgaver innenfor et 

tjenesteområde17. Da får vi følgende oversikt over risikoområder: 

 

 

 

                                                

 

 
17 De enkelte kjerneområdene tilsvarer ikke tjenesteområde som omtalt tidligere, selv om det er 

betydelig overlapp. Når vi snakket om tjenesteområder omfattet det både kjerneoppgaver og andre 

tema innen tjenesteområde som for eksempel internkontroll, økonomistyring, personal m.m. 
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Tabell 25 : T ema fylkeskommuner samlet kjerneoppgaver

Tema (Samlet kjerneoppgave) Andel Antall

Videregående opplæring 25,8 % 39

Annet 9,3 % 14

Anskaffelser 7,9 % 12

Samferdsel 7,9 % 12

Internkontroll 7,3 % 11

Kommunal og regional utvikling 7,3 % 11

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 5,3 % 8

Kultur 4,6 % 7

Tannhelse 4,6 % 7

Arkivering og journalføring 4,0 % 6

Personal, sykefravær og HMS 3,3 % 5

Organisasjon og styring 2,0 % 3

Beredskap 2,0 % 3

Økonomi 2,0 % 3

IKT og informasjonssikkerhet 2,0 % 3

Klima og miljø 1,3 % 2

Vedtaksoppfølging 1,3 % 2

Eiendomsforvaltning 1,3 % 2

Saksbehandling 0,7 % 1

I listen over ser vi at det er tema knyttet til videregående opplæring som er identifisert som
høyest risiko, etterfulgt av anskaffelser, samferd sel (sett bort fra «annet» - kategorien»),
og deretter internkontroll.

Hovedfokus
Som tidligere nevnt, e n forvaltningsrevisjon kan ha ulike fokusområder når et område skal
undersøkes. I Forvaltningsrevisjonsregisteret skilles det som nevnt mellom:

Regel verksetterlevelse
Styringsinfo/ verktøy
Produktivitet
Kvalitet
Måloppnåelse

I gjennomgangen av plan for forvaltningsrevisjon har vi kategoriser t prosjektene basert på
disse kategoriene. Men for over halvparten av prosjektene (54,3 %) er det ikke spesifiser t
hva som er hovedfokus. Dette samsvarer med tilsvarende analyse for kommunene , og er
gjerne ikke så unaturlig ettersom hovedfokus ofte er noe som blir definert når prosjektet
bestilles og prosjektplan for det enkelte prosjekt skal utarbeides (se også kapi ttel om
kommuner 3.2.3) .

Dersom vi likevel ser på de prosjektene hvor det var mulig å kategorisere hovedfokuset ,
ser vi at måloppnåelse og regeletterlevelse er hovedfokus i henholdsvis 24 (34,8 prosent )
og 23 (33,3 prosent ) planlagte forvaltningsrevisjon er. Deretter følger styringsinfo/verktøy
som tredje hyppigste hovedfokus i tretten planlagte forvaltningsrevisjoner (18,8 prosent),
etterfulgt av kvalitet som er hovedfokus i fire planlagte forvaltningsrevisjoner (5,8 prosent),
ressursbruk i tre planlagte forvaltningsrevisjoner (4,3 prosent).
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Figur 30 : Hovedfokus, fylkeskommuner

Se punkt 4.3 for videre refleksjoner rundt hovedfokus

Tjenesteområder og tema som er prioritert høyest i planer for forvaltningsrevisjon

Åtte fylkesk ommuner, det vil si om lag halvparten av fylkeskommunene i vårt utvalg har
prioritert rekkefølgen på prosjektene i plan for forvaltningsrevisjon.

Dersom vi ser på forekomst av tjenesteområder i planene hvor det er foretatt en prioritering
av prosjekter, får vi i stor grad samme fordeling som for forekomst av tjenesteområder
uavhengig av prioritering. Administrasjon og organisasjon er fortsatt det tjenesteområdet
som har høyest forekomst, både totalt blant alle prioriterte prosjektene , og i enda sterkere
g rad blant de som er prioritert høyest (1 - 4) i planene.

Tabell 26 : Tjenesteområder fylkeskommuner – prioriterte

Tjenesteområde 1 - 4 Alle p rioritert e Alle

Administrasjon og organisasjon 43,6 % 34,8 % 36,4 %

Videregående opplær ing 23,1 % 27,5 % 26,5 %

Samferdsel 10,3 % 10,1 % 11,9 %

Kultur 7,7 % 5,8 % 4,6 %

Annet 7,7 % 4,3 % 2,6 %

Kommunal og regional utvikling 5,1 % 11,6 % 12,6 %

Tannhelse 2,6 % 5,8 % 5,3 %

Totalt 100 % 100 % 100 %

Dersom vi uavhengig av tjenesteområ de ser på hvilke temaer som har høyest forekomst
blant de prioriterte, sammenfaller også bildet i stor grad med det som ble presentert
innledningsvis. I denne findelte oversikten har vi valgt å bare ta med de fem øverst rangerte
temaene (for full liste se vedlegg 3 ).

2,9 % 4,3 %
5,8 %

18,8 %

33,3 %

34,8 % Annet

Ressursbruk

Kvalitet

Styringssystem

Regeletterlevelse

Måloppnåelse
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Tabell 27: Alle tema fylkeskommuner – prioriterte (topp 5) 

Tema (Alle) 1 - 4 Prioritert Alle 

Annet 10,3 % 8,7 % 9,6 % 

Anskaffelser 10,3 % 7,2 % 8,2 % 

Internkontroll 7,7 % 7,2 % 7,5 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 7,7 % 4,3 % 5,5 % 

Arkivering og journalføring 5,1 % 2,9 % 4,1 % 
 

Som nevnt tidligere er listen over svært findelt, noe som medfører at mindre justeringer i 

inndelingen som er lagt til grunn kan få store konsekvenser for rangeringen av det enkelte 

risikoområde på listen. Dersom vi slår sammen kjerneoppgavene får vi en liste som er litt 

mindre detaljert, men som samtidig er noe mer robust.  

 

Når vi samler kjerneoppgavene er det også kjerneoppgaver knyttet til videregående 

opplæring som er rangert høyest, etterfulgt av anskaffelser. 

 
Tabell 28: Alle tema fylkeskommuner, samlet kjerneoppgaver - prioriterte  

Tema (Forenklet kjerneoppgave) 1 - 4 Prioritert   Alle 

Videregående opplæring 20,5 % 26,1 % 26,4 % 

Anskaffelser 10,3 % 7,2 % 8,1 % 

Annet 10,3 % 8,7 % 9,5 % 

Samferdsel 7,7 % 8,7 % 8,1 % 

Kultur 7,7 % 5,8 % 4,7 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 7,7 % 4,3 % 5,4 % 

Internkontroll 7,7 % 7,2 % 7,4 % 

Arkivering og journalføring 5,1 % 2,9 % 4,1 % 

Vedtaksoppfølging 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Tannhelse 2,6 % 5,8 % 4,7 % 

Saksbehandling 2,6 % 1,4 % 0,7 % 

Personal, sykefravær og HMS 2,6 % 4,3 % 3,4 % 

Organisasjon og styring 2,6 % 1,4 % 2,0 % 

Kommunal og regional utvikling 2,6 % 7,2 % 7,4 % 

Klima og miljø 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

IKT og informasjonssikkerhet 2,6 % 2,9 % 2,0 % 

Eiendomsforvaltning 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Beredskap 0,0 % 1,4 % 2,0 % 

 100 % 100 % 100 % 
 
 

4.3 Sammenligning av gjennomførte og planlagte forvaltningsrevisjoner 

I Forvaltningsrevisjonsregisteret er gjennomførte og innsendte forvaltningsrevisjoner 

registrert og kategorisert. Vi har sett på registrerte prosjekter fra og med 2010 til og med 

2016. Dette har resultert i en analyse av totalt 232 registrerte fylkeskommunale 

forvaltningsrevisjoner. (utvalget er nærmere beskrevet under metode under punkt 1.3). 
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Tabell 29: Sammenligning av tjenesteområder 

Tjenesteområde  Fvl.rev.reg Risikokartlegging 

Annet (administrasjon og 

organisasjon) 

34,9 % 27,8 % 

Skole 28,9 % 26,5 % 

Samferdsel og veg 13,4 % 12,6 % 

Kultur 6,5 % 5,3 % 

Tannhelse 5,6 % 4,6 % 

Eiendomsforvaltning 3,9 % 1,3 % 

Investeringsprosjekt 1,7 % 5,3 % 

Kommunal og regional utvikling 1,3 % 11,9 % 

Beredskap 1,3 % 1,9 % 

Pleie og omsorg 1,3 % - 
Plan og bygning 1,3 % - 
Annet - 2,6 % 

 

Som vi ser av tabellen over sammenfaller fordelingen av prosjekter knyttet til de ulike 

tjenesteområdene i stor grad mellom gjennomførte og planlagte forvaltningsrevisjoner. 

Men det er noen endringer som utmerker seg. Det er en nedgang i kategorien 

Annet/administrasjon og organisasjon i de planlagte prosjektene sammenlignet med de 

gjennomførte, samtidig som vi ser en økning i andelen forvaltningsrevisjoner knyttet til 

investeringsprosjekt. Det er også en betydelig prosentvis økning i prosjekter knyttet til 

kommunal og regional planlegging.  

 

Dersom vi ser på hva som er registrert som hovedfokus for de gjennomførte forvaltnings-

revisjonene i registeret, finner vi at regeletterlevelse er hovedfokus i overkant av 40 prosent 

av prosjektene som er gjennomført i 2010-2016. Dette er en noe mindre andel enn det er 

for kommunene som vist i forrige kapittel. Deretter er det styringsinfo-verktøy som utgjør 

en andel på 27 prosent, fremfor måloppnåelse på 22 prosent. Minst andel har kvalitet på 

fem prosent og produktivitet på tre prosent.  

 

 
Tabell 30: Sammenligning av gjennomførte og planlagte forvaltningsrevisjoner 

 
Dersom vi sammenlikner hva som er hovedfokuset i de planene (hvor det fremgår) vi har 

gått gjennom, med hva som var hovedfokus i de gjennomførte prosjekter i 2010-2016, ser 

vi at disse skiller seg fra hverandre. Mens regeletterlevelse er klart i overvekt i gjennomførte 

41%

27%

22%

5%
3%

26% 26%

36%

7%
5%

Regeletterlevelse Styring Måloppnåelse Kvalitet Produktivitet

Gjennomført 2010-2016 Plan 2016-2020
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forvaltningsrevisjoner, er det måloppnåelse etterfulgt av styringsinfo/verktøy og 

regeletterlevelse, som i størst grad er hovedfokus for risikoområdene som er identifisert i 

planene.  

 

Denne vridningen mot økt fokus på regeletterlevelse når forvaltningsrevisjoner skal 

gjennomføres ble også påpekt i forrige kapittel punkt 3.3 og stemmer overens med tidligere 

observasjoner blant annet i evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i 

2015.  

 

4.4 Prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon som kan bli gjenstand for 

statlige tilsyn 

I tillegg til den kontroll som gjennomføres gjennom kontrollutvalget, og bruk av 

forvaltningsrevisjoner, er også noen av de fylkeskommunale tjenesteområdene gjenstand 

for statlige tilsyn. Et interessant spørsmål er i hvilken grad det er overlapp mellom de 

risikoområdene som er gjenstand for forvaltningsrevisjon og de områdene som er gjenstand 

for statlige tilsyn.  

 

I spørreundersøkelsen spurte vi kontrollutvalgslederne om det ble tatt hensyn til 

gjennomførte og planlagte statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon ble utarbeidet.  

 
Figur 31: Har planlagte eller gjennomførte statlige tilsyn blitt tatt hensyn til i utarbeidelsen 
av plan for forvaltningsrevisjon? 

 
 

Som vi ser at figuren over blir det ikke alltid tatt hensyn til gjennomførte og planlagte 

statlige tilsyn når plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette skjer i henholdsvis 

31 % og 36 % av planarbeidene. 

 

Vi har kategorisert alle de identifiserte risikoområdene og planlagte prosjektene med 

hensyn til om de også er aktuelle for å bli gjenstand for statlige tilsyn. Dersom vi ser på 

alle tema som er identifisert som risikoområder kan om lag 25 prosent av områdene normalt 

være gjenstand for statlig tilsyn. Dette er som ventet en mindre andel enn for kommunene. 

Og som nevnt må det understrekes at statlige tilsyn gjennomføres med begrenset 

hyppighet og gjerne på en begrenset del av området som kontrolleres.  

 
Tabell 31: Planlagte prosjekter innenfor områder med statlige tilsyn. 

Tjenesteområde  

Temaet er innenfor et område hvor det utføres 

tilsyn 

25 % 

Temaet er ikke innenfor et område hvor det 

utføres tilsyn 

75 % 

 

Det fylkeskommunale risikobildet viser at det tjenesteområdet hvor det er identifisert 

høyest forekomst av risikoområder, er administrasjon og organisasjon.  Disse er i mindre 

grad omfattet av statlige tilsyn, enn tema knyttet til videregående opplæring som er det 

andre største tjenesteområdet med hensyn til identifiserte risikoer. Utover dette er det kun 

tema knyttet til tannhelse som også er gjenstand for statlige tilsyn. Men selv der det er 

36%

23%

36%

31%

7%

23%

21%

23%

Gjennomførte statlige tilsyn (N=14)

Planlagte statlige tilsyn (N=13)

Ja Nei Det er ikke gjennomført/planlagt tilsyn i fylkeskommunen Vet ikke
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overlapp viser vår undersøkelse at hovedfokus for forvaltningsrevisjonen ikke alltid 

overlapper med tilsynsfokuset, selv om tjenesteområdet overlapper.  

 
Tabell 32: Andel av planer innenfor hvert tjenesteområde hvor temaet inngår i 
tilsynsområder.  

Tjenesteområde Ja Nei 

Administrasjon og organisasjon 7 % 93 % 

Videregående opplæring 73 % 28 % 

Samferdsel 0 % 100 % 

Kommunal og regional utvikling 0 % 100 % 

Kultur 0 % 100 % 

Tannhelse 57 % 43 % 

Annet  0 % 100 % 

 

 

4.5 Sammenligning av fylkeskommunenes risikobilde 

  . 

Tabell 33: Antall prosjekter fordelt på kategori og region 

Tjenesteområde Østlandet Trøndelag Vestlandet Nord-

Norge 

Sørlandet Total 

Adm. og org. 26 4 15 5 5 55 

Annet 0 1 0 2 1 4 

Kommunal og 

regional utvikling 

10 1 4 2 1 18 

Kultur 4 0 3 1 0 8 

Samferdsel 9 3 4 2 1 20 

Tannhelse 3 0 1 2 1 7 

Videregående 

opplæring 

19 4 13 1 3 40 

Total 71 13 40 15 12 151 

 

Tabell 34: Andel av tjenesteområde per region 

 
Som figuren over viser er administrasjon og organisasjon det dominerende området for alle 

regioner, selv om det i Trøndelag ligger likt med videregående opplæring. Videregående 

opplæring er område nummer to for alle de andre regioner med unntak av Nord-Norge. I 

Nord-Norge har tannhelse, annet, og kommunal og regional utvikling alle samme andel (2 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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prosjekter, 13,3 prosent), fremfor videregående opplæring og kultur som også står likt 

(med ett prosjekt på hver).  

 

4.6 Oppsummering av det fylkeskommunale risikobildet 

Vi har i dette kapittelet sett på innenfor hvilke tjenesteområder det er identifisert høyest 

forekomst av forslag til forvaltningsrevisjoner i fylkeskommunene, noe som er en god 

indikasjon på hvilke risikoer som er identifisert. 

 

 I likhet med risikobildet for kommuner er det administrasjon og organisasjon 

som er det tjenesteområdet hvor det er identifisert flest risikoområder i 

fylkeskommunene (36,4 %). Innenfor dette tjenesteområdet er det særlig temaene 

anskaffelser, internkontroll, investeringsprosjekt, arkivering og journalføring og 

personal, sykefravær og HMS som utpeker seg som risikoområder hvor det er 

vedtatt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. 

 Etter administrasjon og organisasjon er det videregående opplæring som 

hyppigst forekommer i de registrerte planene med 40 prosjekter, og en andel på til 

sammen 26,5 prosent. Innenfor dette tjenesteområdet er de temaene som hyppigst 

er identifisert som risikoområder opplæring generelt, fagopplæring og 

lærlingeordning, læringsmiljø, opplæringstilbud til minoritetsspråklige elever, frafall 

og tilpasset opplæring og spesialundervisning. 

 Tjenesteområdet samferdsel utgjør 12,6 prosent av alle prosjektene. Innenfor 

dette området er det er det først og fremst vei, deretter kollektivtransport, økonomi 

og skoleskyss som er identifisert som risikoområder. 

 Kommunal og regional utvikling er også et tjenesteområde der 

fylkeskommunene har identifisert risikoområder som bør belyses i en 

forvaltningsrevisjon. Det risikoområdet som hyppigst går igjen innenfor dette 

tjenesteområdet er kommunal og regional utvikling generelt og «annet». I «annet» 

-kategorien finner vi to prosjekter knyttet til folkehelse, to prosjekter knyttet til 

næringsutvikling, ett prosjekt knyttet til universell utforming og ett knyttet til 

kompetansesenter. Disse seks prosjektene utgjør til sammen 33,3 prosent av det 

totale antallet identifiserte prosjekter innenfor dette tjenesteområdet.  

 Når det gjelder kultur, utgjør dette tjenesteområdet 5,3 prosent av alle 

risikoområdene som er identifisert i planer for forvaltningsrevisjon. De 

risikoområdene som er identifisert innenfor dette tjenesteområdene som kan bli 

gjenstand for forvaltningsrevisjon er tilskuddsforvaltning, kultur generelt, 

kulturminnevern og økonomi.  

 Tannhelse er det tjenesteområdet som har lavest andel identifiserte risikoområder 

sett i forhold til det totale antall forvaltningsrevisjonsprosjekter som inngår i plan 

for forvaltningsrevisjon i fylkeskommunene. Denne andelen er på 4,6 prosent. 

Risikoområdene knyttet til dette tjenesteområdet er tannhelse generelt, og 

prioriterte grupper.  

 

Det fylkeskommunale risikobildet samsvarer godt med risikobildet for tidligere periode 

dersom vi legger gjennomførte forvaltningsrevisjoner 2010-2016 til grunn. Men det er noen 

endringer. Det er en reduksjon i andelen prosjekter knyttet til administrasjon og 

organisasjon og en betydelig økning knyttet til kommunal og regional utvikling og tema 

knyttet til investeringsprosjekt.   

 

Det er lite forskjell om en ser på den totale forekomsten av samtlige risikoområder eller om 

en kun ser på de fire høyest prioriterte risikoområdene (for de planene som har prioritert 

rekkefølgen).  

 

Forskjellen er hva som er hovedfokus i undersøkelsene, der vi observerer en vridning fra 

måloppnåelse til regeletterlevelse når risikoområdene skal undersøkes ved hjelp av en 

forvaltningsrevisjon. Som nevnt for kommunene, kan det imidlertid diskuteres om dette er 
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en vridning som ikke skyldes endring i risikobilde, men som heller skyldes at perspektivet 

når en gjennomfører en risikoanalyse kan være ulikt det som legges til grunn når en faktisk 

forvaltningsrevisjon skal planlegges og gjennomføres. 

 

Fylkeskommunene har en noe ulik risikoprofil dersom vi ser hvilke tjenesteområder og tema 

som er dekket i plan for forvaltningsrevisjon i de enkelte fylkeskommuner. Samtidig er det 

slik at noen av fylkeskommunene har planer kun for en kortere periode, slik at det er mulig 

at bildet vil endre seg dersom vi kunne lagt til grunn hva som blir planlagt for hele perioden. 

Ettersom det er et begrenset antall fylkeskommuner og dermed også antall risikoområder 

som inngår i undersøkelsen, vil ulikhet i planperiode ha relativt mye å si for fordelingen. 

Men dersom vi sammenligner basert på region og ikke den enkelte fylkeskommune ser vi 

at administrasjon og organisasjon det dominerende området for alle regioner, selv om det 

i Trøndelag ligger likt med videregående opplæring som er område nummer to for alle de 

andre regioner med unntak av Nord-Norge hvor fordelingen av risikoområder skiller seg 

noe fra de andre regionene.  
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Kon kl u sjon

5.1 Plan for forvaltningsrevisjon so m grunnlag for kartlegging av det
nasjonale risikobildet

Kontrollutvalgene i kommuner og fylkeskommuner skal minst en gang i valgperioden, og
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert,
utarbeide en plan for gjen nomføring av forvaltningsrevisjon. D e nne kartleggingen viser at
de fleste kommunestyret og fylkesting har ved tatt en plan for forvaltningsrevisjon for
inneværende valgperiode, men dette gjelder ikke alle kommuner og fylkeskommuner på
tidspunktet for denne kartleggingen. Flere av de som ikke har vedtatt en slik plan opplyser
om at planen er under arbeid.

Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet risiko - og vesentlighetsanalyse
av kommunen eller fylkeskommunens virksomhet. Denne ka rtleggin gen viser at de fleste
kommuner og fylkeskommuner har gjennomført en slik overordnet analyse , selv om dette
ikke gjelder alle . Planene er dermed et nyttig utgangspunkt for å få et innblikk i det
kommunale og fylkeskommunale risikobildet.

Det er likevel vi ktig å understreke at gjennomføring av en overordnet risiko - og
vesentlighetsanalyse og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon er gj ort med det
spesifikke formål som er å velge ut aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter . Det kan bety
at enkelte kje nte risikoer, hvor en vurderer at det ikke her hensiktsmessig med en
forvaltningsrevisjon, kan utelates fra plan for forvaltningsrevisjon eller bl i ned prioritert i
planen . Disse vil da heller ikke bli representert i risikobildet som presenteres i denne
rap porten. Men selv om det er viktig å nyansere denne sammenhengen, mener over 70
prosent av kontroll utvalgs lederne at plan for forvaltningsrevisjon i stor grad reflekterer de
vesentligste risikoområdene i kommunen/fylkeskommunene. Det er derfor rimelig å a nta
at en gjennomgang av prosjektene som er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon også vil
være et viktig bidrag til et overordnet risikobilde for k ommunal og fylkeskommunal sektor.

5.2 Det nasjonale risikobildet

Både for kommuner og fylkeskommuner er det et ganske tydelig risikobildet som tegner
seg. Det er de administrative og organisatoriske prosessene som peker seg ut. Dette er
gjerne ikke overraskende ettersom risikoområdene knyttet til administrasjon og
organisasjon omfatter en rekke overordnede p rosesser som utgjør en forutsetning for god
(fylkes - )kommunal forvaltning.

Dette r isiko bildet samsvarer godt med risikobildet for perioden 2010 - 2016 , dersom vi
legger gjennomførte forvaltningsrevisjoner til grunn . O gså i referansegruppen ble det gitt
utt rykk for at dette er et gjenkjennelig bilde. Flere har erfaring med at administrasjon og
organisasjon er et område som ofte blir plukket ut for forvaltningsrevisjon.

Innenfor området administrasjon og organisasjon er internkontroll et tema med høy
foreko mst , særlig innenfor kommunen e , men også innenfor fylkeskommunen e . Selv om det
ikke er innenfor rammene av denne kartleggingen å vurdere hvorfor noen områder i større
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grad enn andre identifiseres som et risikoområde, er det nærliggende å se dette i 

sammenheng med et betydelig fokus de siste årene på viktigheten av internkontroll i 

(fylkes-)kommunene. Det har blitt gjennomført en rekke utredninger og utarbeidet 

veiledere for å gi (fylkes-)kommunene økt kunnskap om hvordan en kan etablere et godt 

rammeverk for internkontroll. Blant annet har KS utarbeidet veilederen «Rådmannens 

internkontroll. Hvordan får orden i eget hus?» som inneholder referanser til en rekke 

utredninger som er gjort på området.18 Samtidig har det blitt synliggjort at dette er et 

utfordrende område og at det er behov for å tydeliggjøre kravene til internkontroll. Dette 

er noe av grunnen til at styrking av internkontroll også er fremhevet i arbeidet med ny 

kommunelov. I forslaget til ny kommunelov er det blant annet foreslått å lovfeste en ny og 

mer omfattende bestemmelse om internkontroll til erstatning for internkontrollregulering i 

særlovgivningen.19 Uansett hvordan den endelige lovteksten formuleres, er det mye som 

tyder på at dette fortsatt kommer til å være et viktig risikoområde for (fylkes-)kommunene.  

 

I referansegruppen var flere positivt overrasket over at det også er et betydelig fokus på 

de tjenesteytende oppgavene i kommunene og forvaltningsrevisjon av disse. Selv om 

administrasjon og organisasjon som tjenesteområde har høy forekomst av identifiserte 

risikoer, er det l to tema knyttet til direkte tjenesteyting som rangerer høyest om vi ser på 

temaene uavhengig av tjenesteområde; helse og omsorg i kommunene og videregående 

opplæring i fylkeskommunen. Begge sektorer er de største målt i bruttodriftutgifter for 

henholdsvis kommuner og fylkeskommuner, begge sektorer er i stor grad underlagt 

nasjonale føringer og regelverk, og for disse sektorene er det satt tydelige krav til 

kompetanse, og tjenesteytingen har direkte effekt på velferden til innbyggerne.  

 

Det kan argumenters for at risikobildet i stor grad kan være knyttet til egenskaper ved de 

ulike tjenesteområdene, altså en iboende risiko, (for eksempel betydning for offentlig 

forvaltning, størrelse på tjenesteområdet, grad av nasjonale krav og føringer, betydning for 

innbyggerne o.l.), noe som også gjør at det er relativt små forskjeller mellom forekomsten 

av risikoområder når vi sammenligner kommunene basert på fylkestilhørighet og størrelse, 

eller når vi sammenligner regional tilhørighet for fylkeskommuner. Men selv om det 

overordnede risikobildet er relativt stabilt, har kartleggingen vist at det også er forskjeller, 

noe som tyder på at risikovurderingene også er tilpasset de aktuelle kommuner og 

fylkeskommuner.  

 

I tillegg til den egenkontroll som gjennomføres gjennom kontrollutvalget og bruk av 

forvaltningsrevisjoner, er flere av de (fylkes-)kommunale tjenesteområdene gjenstand for 

statlige tilsyn. Det har lenge vært et uttalt mål at dersom den kommunale egenkontrollen 

styrkes vil en kunne redusere det statlige tilsynet tilsvarende slik at den totale belastningen 

på (fylkes-)kommunal forvaltning ikke bli for stor. Denne kartleggingen viser at det ikke 

alltid blir tatt hensyn til gjennomførte og planlagte statlige tilsyn når plan for 

forvaltningsrevisjon skal utarbeides. Dette gjøres bare i omkring en tredjedel av planene. 

Det er altså et betydelig forbedringspotensiale i å samordne arbeidet i større grad. Samtidig 

er det viktig å understreke at (fylkes-)kommunenes risikovurderinger og gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon skiller seg fra de statlige tilsynene både ved at de favner bredere og 

omfatter større deler av den (fylkes-)kommunale forvaltningen. Over halvparten av de 

foreslåtte forvaltningsrevisjonen i kommunene er innenfor tema hvor det normalt ikke 

gjennomføres statlige tilsyn. I fylkeskommunene er det en enda større andel av planlagte 

forvaltningsrevisjoner som ikke normalt dekkes av statlige tilsyn (75 %). Blant annet ser 

vi at det tjenesteområdet hvor det er høyest forekomst av identifiserte risikoområder i 

planer for forvaltningsrevisjon, administrasjon og organisasjon, også er et område som i 

liten grad er gjenstand for ordinært statlig tilsyn. I tillegg gjennomføres det 

                                                

 

 
18 KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?  
19 NOU 2016: 4. Ny kommunelov.  
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forvaltningsrevisjoner på de områdene som er gjenstand for statlige tilsyn. Men også i disse 

tilfellene ser vi at forvaltningsrevisjoner kan favne bredere med hensyn til tema og 

hovedfokus for revisjonen.  

 

Mens forekomsten tjenesteområde og tema har holdt seg noenlunde stabilt dersom vi 

sammenligner planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner, viser kartleggingen at 

dette ikke gjelder hovedfokus i samme grad. Hovedfokus i de identifiserte 

forvaltningsrevisjonene i kommunene er styringsinfo/verktøy og kvalitet. I 

fylkeskommunene er hovedfokus måloppnåelse. I begge tilfeller skiller hovedfokus i 

planlagte forvaltningsrevisjoner seg fra gjennomførte forvaltningsrevisjoner. For 

gjennomførte forvaltningsrevisjoner, både i kommuner og fylkeskommuner, er 

regeletterlevelse det mest dominerende. Det skjer altså en vridning i hovedfokus dersom 

vi sammenligner planlagte og gjennomførte forvaltningsrevisjoner mot et fokus på 

regeletterlevelse. Denne vridningen samsvarer med det som fremkommer i en evaluering 

av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. I gjennomgang av utvalgte overordnede 

risiko- og vesentlighetsanalyser ble det i evalueringen påpekt at mens forhold knyttet til 

måloppnåelse, effektivitet, produktivitet, kvalitet mv. ble vektlagt i de overordnede 

analysene var det regeletterlevelse som i størst grad ble vektlagt i gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonene.20  Det kan derfor diskuteres om dette er en vridning som ikke 

skyldes endring i risikobilde, men heller noe som skyldes at perspektivet når en 

gjennomfører en risikoanalyse kan være ulikt det som legges til grunn når en faktisk 

forvaltningsrevisjon skal planlegges og gjennomføres. I referansegruppen er det flere som 

peker på at det er viktig at man i økt grad klarer å fokusere på resultater og kvalitet i 

forvaltningsrevisjoner. Alt må ikke vris til regeletterlevelse i gjennomføring av 

forvaltningsrevisjoner. Men det ble samtidig pekt på at kvalitet i tjenesteytingen kan være 

vanskelig å måle og dermed også krevende å revidere. 

 

5.3 Veien videre 

Kartleggingen viser at det i stor grad er en felles oppfatning av hva som er de største 

kommunale og fylkeskommunale risikoområdene på tvers av geografi og størrelse selv om 

det er lokale variasjoner. Som nevnt er det det ikke innenfor rammene av denne 

kartleggingen å vurdere hvorfor noen områder i større grad enn andre identifiseres som et 

risikoområde, eller i hvilken grad dette risikobildet stemmer med den administrative 

ledelsens oppfatning av risiko i kommunene og fylkeskommunene. Dette er likevel spørsmål 

som kan være interessant å følge opp, og gjerne følge over tid for å identifisere eventuelle 

endringer i risikobildet. Dette kan være med på å belyse i hvilken grad risikobildet som 

tegnes er knyttet til iboende risiko ved de (fylkes-) kommunale tjenesteområdene og som 

dermed er stabilt over tid på tvers av geografi og størrelse, eller om det skjer vesentlige 

endringer i de lokale risikovurderingene over tid. Et annet spørsmål er om kontrollomfanget 

(gjennomføring av forvaltningsrevisjon) er tilstrekkelig for å håndtere de risikoer som er 

identifisert i overordnet analyse og i planene. Denne kartleggingen viser at det i flere av 

planene legges inn flere prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon enn det som 

kontrollutvalget forventer å gjennomføre. Det betyr at det identifiseres flere risikoer enn 

det kontrollutvalgene har kapasitet til å undersøke ved hjelp av forvaltningsrevisjon. Dette 

betyr ikke nødvendigvis at disse risikoene ikke blir håndtert; kontrollutvalgene har mulighet 

til å følge opp saker gjennom andre metoder enn forvaltningsrevisjon, de folkevalgte kan 

følge opp områder om de anser som viktig, og rådmannen kan følge opp identifiserte 

risikoområder gjennom egen internkontroll. Det totale kontrollomfanget påvirkes også av 

gjennomføringen av statlige tilsyn. Kartleggingen viser at risikobildet i kommunene og 

fylkeskommunene, slik det er gjenspeilet i planer for forvaltningsrevisjon, går utover det 

                                                

 

 
20 Deloitte (2015:188). Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. Gjennomført på 

oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
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som ivaretas av statlige tilsyn. Denne kartleggingen har ikke hatt som formål å kartlegge 

forholdet mellom statlige tilsyn og gjennomførte forvaltningsrevisjoner, og hvor stort 

omfanget er av statlige tilsyn sammenlignet med forvaltningsrevisjon. Dette kan likevel 

være interessant å undersøke nærmere for ytterligere å øke kunnskapen om den 

kommunale egenkontrollen og det samlede kontrollomfanget. 
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Vedlegg 2: Alle tema 
innenfor hvert 

tjenesteområde 

KOMMUNER 

 

Administrasjon og organisasjon Andel 

Internkontroll 19,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 17,0 % 

Anskaffelser 13,0 % 

Økonomi 12,0 % 

IKT og informasjonssikkerhet 9,7 % 

Organisasjon og styring 8,0 % 

Vedtaksoppfølging 6,7 % 

Arkivering og journalføring 4,7 % 

Annet 3,3 % 

Beredskap 3,3 % 

Saksbehandling 3,0 % 

Tilskudd 0,1 % 

 

Tekniske tjenester Andel 

Tekniske tjenester: Vedlikehold og drift av bygg 26,1 % 

Tekniske tjenester: Plan- og byggesak 20,0 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 15,4 % 

Tekniske tjenester: Selvkost 12,9 % 

Tekniske tjenester: Renovasjon, vann og avløp  6,4 % 

Tekniske tjenester: Generelt 4,3 % 

Saksbehandling 3,9 % 

Organisasjon og styring 2,5 % 

Internkontroll 2,5 % 

Tekniske tjenester: Vei 2,1 % 

Annet 1,4 % 

Økonomi 0,7 % 

Personal, sykefravær og HMS 0,7 % 

Anskaffelser 0,7 % 

Beredskap 0,4 % 

 

Grunnskoleopplæring Andel 

Grunnskoleopplæring: Generelt 29,5 % 

Grunnskoleopplæring: Tilpassa opplæring og spesialundervisning 28,3 % 

Grunnskoleopplæring: Læringsmiljø 26,6 % 

Grunnskoleopplæring: PPT 8,4 % 
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Grunnskoleopplæring Andel 

Annet 2,1 % 

Grunnskoleopplæring: Språkopplæring minoritetsspråklig 2,1 % 

Organisasjon og styring 1,3 % 

Internkontroll 0,8 % 

Økonomi 0,4 % 

Personal, sykefravær og HMS 0,4 % 

 

Helse og omsorgstjenster Andel 

Helse- og omsorgstjenester: Psykisk helse og rus 24,0 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt Pleietjenester 17,8 % 

Helse- og omsorgstjenester: Samhandlingsreform 9,8 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt Helsetjenester 9,3 % 

Helse- og omsorgstjenester: Hjemmetjenester 6,0 % 

Helse- og omsorgstjenester: Helsestasjon og skolehelsetjeneste  4,6 % 

Helse- og omsorgstjenester: Institusjonstjenester 3,8 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legetjenester 3,6 % 

Helse- og omsorgstjenester: Funksjonshemmede, psykisk 

utviklingshemmede, ressurskrevende 

3,0 % 

Personal, sykefravær og HMS 2,7 % 

Internkontroll 2,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt 2,5 % 

Økonomi 2,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Kvalitet i eldreomsorg 2,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Folkehelse 2,2 % 

Annet 1,4 % 

Organisasjon og styring 1,4 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legevakt 0,3 % 

IKT og informasjonssikkerhet 0,3 % 

 

Sosiale tjenester Andel 

Sosiale tjenester: Flyktningtjenester 60,0 % 

Sosiale tjenester: Generelt 20,0 % 

Sosiale tjenester: Økonomisk sosialhjelp 9,0 % 

Sosiale tjenester: Kommunale bolig 3,4 % 

Annet 2,1 % 

Saksbehandling 1,4 % 

Organisasjon og styring 1,4 % 

Internkontroll 1,4 % 

Barn og unge 0,7 % 

Personal, sykefravær og HMS 0,7 % 

 

Barneverntjenester Andel 

Barneverntjenester: Generelt 87,5 % 

Internkontroll 4,5 % 

Organisasjon og styring 3,6 % 

Saksbehandling 2,7 % 

Økonomi 0,9 % 

Barneverntjenester: Melding og undersøkelse 0,9 % 
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Sektorovergripende tjenester Andel 

Regionalt/interkommunalt samarbeid/kommunereform 38,2 % 

Barn og unge 36,8 % 

Klima og miljø 22,4 % 

Annet 2,6 % 

 

Barnehage Andel 

Barnehage: Generelt 48,3 % 

Annet 24,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 10,3 % 

Barnehage: Barnehagemyndighet 6,9 % 

Organisasjon og styring 3,4 % 

Internkontroll 3,4 % 

Barnehage: Tilskudd 3,4 % 

 

Annet  Andel 

Annet 88,5 % 

Organisasjon og styring 3,8 % 

Personal, sykefravær og HMS 3,8 % 

Internkontroll 3,8 % 

 

Næringsarbeid Andel 

Næringsarbeid: generelt 45,0 % 

Organisasjon og styring 30,0 % 

Økonomi 20,0 % 

Internkontroll 5,0 % 

 

Kultur Andel 

Kultur: Generelt 44,4 % 

Kultur: Tilskudd 33,3 % 

Personal, sykefravær og HMS 11,1 % 

Internkontroll 11,1 % 

 

 

FYLKESKOMMUNER 

 

Administrasjon og organisasjon Andel Antall 

Anskaffelser 21,8 % 12 

Internkontroll 20,0 % 11 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 14,5 % 8 

Arkivering og journalføring 10,9 % 6 

Personal, sykefravær og HMS 9,1 % 5 

Beredskap 5,5 % 3 

IKT og informasjonssikkerhet 5,5 % 3 

Vedtaksoppfølging 3,6 % 2 

Eiendomsforvaltning 3,6 % 2 

Annet 1,8 % 1 

Organisasjon og styring 1,8 % 1 

Saksbehandling 1,8 % 1 
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Videregående opplæring Andel Antall 

Videregående opplæring: Generelt 30,0 % 12 

Videregående opplæring: Fagopplæring og lærlingeordning 15,0 % 6 

Videregående opplæring: Læringsmiljø 12,5 % 5 

Videregående opplæring: Minoritetsspråklig opplæring 12,5 % 5 

Videregående opplæring: Frafall 12,5 % 5 

Videregående opplæring: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 10,0 % 4 

Videregående opplæring: Opplæring i institusjon 2,5 % 1 

Videregående opplæring: Elevbedrifter 2,5 % 1 

Organisasjon og styring 2,5 % 1 

 

Samferdsel Andel Antall 

Samferdsel: Vei 26,3 % 5 

Annet 15,8 % 3 

Samferdsel: Kollektivtransport 15,8 % 3 

Økonomi 10,5 % 2 

Samferdsel: Skoleskyss 10,5 % 2 

Klima og miljø 5,3 % 1 

Organisasjon og styring 5,3 % 1 

Samferdsel: Generelt 5,3 % 1 

Samferdsel: TT 5,3 % 1 

 

Kommunal og regional utvikling Andel Antall 

Annet 33,3 % 6 

Kommunal og regional utvikling: Generelt 33,3 % 6 

Kommunal og regional utvikling: Tilskuddsforvaltning 27,8 % 4 

Klima og miljø 5,6 % 1 

 

Kultur Andel Antall 

Kultur: Tilskuddsforvaltning 37,5 % 3 

Kultur: Generelt 25,0% 2 

Kultur: Kulturminnevern 25,0 % 2 

Økonomi 12,5 % 1 

 

 

Tannhelse Andel Antall 

Tannhelse: Generelt 57,1 % 4 

Tannhelse: Prioriterte grupper 42,9 % 3 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Deloitte - det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17

 

72 

Vedlegg 3: Alle tema, findelt liste, prioriterte 

prosjekt 

KOMMUNER 

Tema (Alle - Kommuner) 1 -4 Prioriterte Alle 

Internkontroll 9,3 % 8,3 % 8,2 % 

Økonomi 6,6 % 5,9 % 5,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 6,5 % 6,2 % 6,9 % 

Anskaffelser 5,2 % 5,1 % 4,7 % 

Barneverntjenester: Generelt 4,5 % 5,2 % 4,9 % 

Sosiale tjenester: Flyktningtjenester 4,4 % 4,8 % 4,4 % 

Organisasjon og styring 4,4 % 3,9 % 4,3 % 

Grunnskoleopplæring: Tilpassa opplæring og spesialundervisning 4,1 % 4,0 % 3,4 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt Pleietjenester 3,8 % 3,7 % 3,3 % 

Grunnskoleopplæring: Læringsmiljø 3,7 % 3,1 % 3,2 % 

Grunnskoleopplæring: Generelt 3,6 % 3,2 % 3,5 % 

Tekniske tjenester: Vedlikehold og drift av bygg 3,3 % 3,8 % 3,7 % 

IKT og informasjonssikkerhet 3,2 % 3,4 % 3,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Psykisk helse og rus 3,2 % 3,9 % 4,4 % 

Vedtaksoppfølging 2,7 % 3,0 % 2,4 % 

Arkivering og journalføring 2,5 % 1,9 % 1,7 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 2,4 % 2,6 % 2,2 % 
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Tema (Alle - Kommuner) 1 -4 Prioriterte Alle 

Tekniske tjenester: Plan- og byggesak 2,3 % 3,2 % 2,8 % 

Annet 2,2 % 3,0 % 3,6 % 

Helse- og omsorgstjenester: Samhandlingsreform 1,9 % 1,9 % 1,8 % 

Regionalt/interkommunalt samarbeid/kommunereform 1,9 % 1,5 % 1,5 % 

Saksbehandling 1,8 % 1,6 % 1,9 % 

Tekniske tjenester: Selvkost 1,7 % 1,9 % 1,8 % 

Helse- og omsorgstjenester: Generelt Helsetjenester 1,3 % 1,3 % 1,7 % 

Beredskap 1,2 % 1,1 % 1,2 % 

Helse- og omsorgstjenester: Hjemmetjenester 1,0 % 1,1 % 1,1 % 

Sosiale tjenester: Generelt 0,9 % 1,1 % 1,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legetjenester 0,9 % 0,8 % 0,7 % 

Klima og miljø 0,9 % 0,8 % 0,9 % 

Barn og unge 0,8 % 1,0 % 1,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Helsestasjon og skolehelsetjeneste 0,8 % 0,8 % 0,9 % 

Helse- og omsorgstjenester: Institusjonstjenester 0,7 % 0,7 % 0,7 % 

Sosiale tjenester: Økonomisk sosialhjelp 0,7 % 0,6 % 0,7 % 

Barnehage: Generelt 0,6 % 0,8 % 0,7 % 

Grunnskoleopplæring: PPT 0,6 % 0,7 % 1,0 % 

Tekniske tjenester: Generelt 0,6 % 0,5 % 0,6 % 

Tekniske tjenester: Renovasjon, vann og avløp  0,5 % 0,7 % 0,9 % 

Helse- og omsorgstjenester: Funksjonshemmede, psykisk utviklingshemmede, ressurskrevende 0,5 % 0,5 % 0,6 % 

Helse- og omsorgstjenester: Kvalitet i eldreomsorg 0,5 % 0,4 % 0,5 % 

Helse- og omsorgstjenester: Folkehelse 0,4 % 0,4 % 0,4 % 

Tekniske tjenester: Vei 0,3 % 0,4 % 0,3 % 

Sosiale tjenester: Kommunale bolig 0,2 % 0,3 % 0,3 % 

Kultur: Tilskudd 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Grunnskoleopplæring: Språkopplæring minoritetsspråklig 0,2 % 0,2 % 0,3 % 

Næringsrabeid: generelt 0,1 % 0,4 % 0,5 % 

Barnehage: Barnehagemyndighet 0,1 % 0,2 % 0,1 % 

Tilskudd 0,1 % 0,1 % 0,1 % 
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Tema (Alle - Kommuner) 1 -4 Prioriterte Alle 

Barneverntjenester: Melding og undersøkelse 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Helse- og omsorgstjenester: Legevakt 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Barnehage: Tilskudd 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Kultur: generelt 0,0 % 0,2 % 0,2 % 

 

 

FYLKESKOMMUNER 

 

Tema (Alle - Fylkeskommune) 1 - 4 Prioritert Alle 

Annet 10,3 % 8,7 % 9,6 % 

Anskaffelser 10,3 % 7,2 % 8,2 % 

Internkontroll 7,7 % 7,2 % 7,5 % 

Investeringsprosjekt/prosjektstyring 7,7 % 4,3 % 5,5 % 

Arkivering og journalføring 5,1 % 2,9 % 4,1 % 

Kultur: Tilskuddsforvaltning 5,1 % 2,9 % 2,1 % 

Videregående opplæring: Fagopplæring og lærlingeordning 5,1 % 2,9 % 4,1 % 

Videregående opplæring: Frafall 5,1 % 5,8 % 3,4 % 

Eiendomsforvaltning 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

IKT og informasjonssikkerhet 2,6 % 2,9 % 2,1 % 

Klima og miljø 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Kommunal og regional utvikling: Tilskuddsforvaltning 2,6 % 2,9 % 3,4 % 

Kultur: Generelt 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Organisasjon og styring 2,6 % 1,4 % 2,1 % 

Personal, sykefravær og HMS 2,6 % 4,3 % 3,4 % 

Saksbehandling 2,6 % 1,4 % 0,7 % 

Samferdsel: Kollektivtransport 2,6 % 2,9 % 2,1 % 

Samferdsel: Skoleskyss 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Samferdsel: Vei 2,6 % 2,9 % 3,4 % 

Tannhelse: Prioriterte grupper 2,6 % 1,4 % 2,1 % 
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Tema (Alle - Fylkeskommune) 1 - 4 Prioritert Alle 

Vedtaksoppfølging 2,6 % 1,4 % 1,4 % 

Videregående opplæring: Elevbedrifter 2,6 % 1,4 % 0,7 % 

Videregående opplæring: Generelt 2,6 % 5,8 % 8,2 % 

Videregående opplæring: Minoritetsspråklig opplæring 2,6 % 4,3 % 3,4 % 

Videregående opplæring: Tilpasset opplæring og spesialundervisning 2,6 % 2,9 % 2,7 % 

Beredskap 0,0 % 1,4 % 2,1 % 

Kommunal og regional utvikling: Generelt 0,0 % 4,3 % 4,1 % 

Kultur: Kulturminnevern 0,0 % 1,4 % 1,4 % 

Samferdsel: Generelt 0,0 % 1,4 % 0,7 % 

Tannhelse: Generelt 0,0 % 4,3 % 2,7 % 

Videregående opplæring: Læringsmiljø 0,0 % 2,9 % 3,4 % 

 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Deloitte - det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17

 

76 

Vedlegg 4: 
Forvaltningsrevisjons-

registeret - tema for hvert 

tjenesteområde 

TJENESTEOMRÅDER KOMMUNER 

Tjenesteområde Andel 

Annet 34,2 % 

Pleie og omsorg 18,4 % 

Skole 9,2 % 

Plan og bygning 6,9 % 

Eiendomsforvaltning 6,4 % 

Barnevern 6,3 % 

Renovasjon, vann og avløp 3,6 % 

Investeringsprosjekt 3,4 % 

Sosialtjenester for øvrig 3,2 % 

Barnehage 2,1 % 

Rus 1,5 % 

Bolig 1,2 % 

Beredskap 1,2 % 

Kultur 0,9 % 

Veg 0,6 % 

Kommunal og regional utvikling 0,4 % 

Samferdsel 0,2 % 

Tannhelse 0,1 % 

 

INNENFOR HVERT TJENESTEOMRÅDE KOMMUNER 

 

Annet Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 60,1 % 

Anskaffelser 24,5 % 

Annet 11,1 % 

Kommunal og regional utvikling 1,7 % 

Miljø 1,7 % 

Sosialtjenester for øvrig 0,2 % 

Skole 0,2 % 

Avhending/salg 0,2 % 

Pleie og omsorg 0,2 % 
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Pleie og omsorg Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 65,9 % 

Pleie og omsorg 15,9 % 

Rus 5,2 % 

Annet 4,0 % 

Skole 2,4 % 

Anskaffelser 2,0 % 

Bolig 1,6 % 

Kommunal og regional utvikling 1,6 % 

Beredskap 0,8 % 

Barnevern 0,4 % 

Vedlikehold 0,4 % 

 

Skole Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 51,6 % 

Skole 28,6 % 

Barnehage 7,9 % 

Barnevern 4,8 % 

Annet 4,0 % 

Pleie og omsorg 1,6 % 

Anskaffelser 1,6 % 

 

Plan og bygning Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 54,3 % 

Annet 21,3 % 

Kommunal og regional utvikling 12,8 % 

Anskaffelser 4,3 % 

Miljø 2,1 % 

Avhending/salg 2,1 % 

Vedlikehold 1,1 % 

Beredskap 1,1 % 

Bolig 1,1 % 

 

Eiendomsforvaltning Andel 

Vedlikehold 64,8 % 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 14,8 % 

Annet 6,8 % 

Avhending/salg 5,7 % 

Anskaffelser 2,3 % 

Bolig 2,3 % 

Skole 2,3 % 

Miljø 1,1 % 
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Barnevern Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 49,4 % 

Barnevern 37,9 % 

Barnehage 3,4 % 

Skole 3,4 % 

Anskaffelser 2,3 % 

Rus 1,1 % 

Sosialtjenester for øvrig 1,1 % 

Annet 1,1 % 

 

Renovasjon, vann og avløp Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 74,0 % 

Miljø 10,0 % 

Vedlikehold 6,0 % 

Anskaffelser 4,0 % 

Beredskap 4,0 % 

Annet 2,0 % 

 

Investeringsprosjekt Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 82,6 % 

Anskaffelser 15,2 % 

Vedlikehold 2,2 % 

 

Sosialtjenester for øvrig Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 68,2 % 

Sosialtjenester for øvrig 18,2 % 

Skole 4,5 % 

Annet 4,5 % 

Bolig 2,3 % 

Barnehage 2,3 % 

 

Barnehage Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 44,8 % 

Skole 20,7 % 

Barnehage 20,7 % 

Barnevern 6,9 % 

Pleie og omsorg 3,4 % 

Annet 3,4 % 

 

Rus Andel 

Bolig 23,8 % 

Pleie og omsorg 23,8 % 

Rus 19,0 % 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 19,0 % 

Sosialtjenester for øvrig 14,3 % 
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Bolig Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 35,3 % 

Vedlikehold 23,5 % 

Bolig 11,8 % 

Sosialtjenester for øvrig 11,8 % 

Rus 5,9 % 

Beredskap 5,9 % 

Pleie og omsorg 5,9 % 

 

Beredskap Andel 

Beredskap 43,8 % 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 31,3 % 

Annet 12,5 % 

Miljø 6,3 % 

Pleie og omsorg 6,3 % 

 

Kultur  

IK-øk.forvaltning-øk.styring 69,2 % 

Kommunal og regional utvikling 7,7 % 

Sosialtjenester for øvrig 7,7 % 

Anskaffelser 7,7 % 

Pleie og omsorg 7,7 % 

 

Veg Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 62,50 % 

Kommunal og regional utvikling 12,50 % 

Vedlikehold 12,50 % 

Anskaffelser 12,50 % 

 

 

Kommunal og regional utvikling Andel 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 83,33 % 

Kommunal og regional utvikling 16,67 % 

 

 

Samferdsel 100,00 % 

IK-øk.forvaltning-øk.styring 66,67 % 

Anskaffelser 33,33 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31/17 Referater - 17/00011-7 Referater : Deloitte - det-kommunale-og-fylkeskommunale-risikobildet-26-3-17

 

80 

TJENESTEOMRÅDER - FYLKESKOMMUNER 

 

Tjenesteområde Andel 

Annet 34,91 % 

Skole 28,88 % 

Veg 9,48 % 

Kultur 6,47 % 

Tannhelse 5,60 % 

Samferdsel 3,88 % 

Eiendomsforvaltning 3,88 % 

Investeringsprosjekt 1,72 % 

Kommunal og regional utvikling 1,29 % 

Beredskap 1,29 % 

Pleie og omsorg 1,29 % 

Plan og bygning 1,29 % 
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