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Arkivsak-dok. 15/00148-13 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg          14.06.2018 

REVIDERING AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2020 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet jobbe videre med revisjon av planen i henhold til 
diskusjonen i møtet. 

Vedlegg: 
1. Enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, notat fra sekretariatet 07.06.2018
2. Revidering av plan for forvaltningsrevisjon – revisors generelle innspill, notat fra

Romerike Revisjon 19.4.2018
3. Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020.

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året 
etter kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon. Planen er vedtatt av kommunestyret som har delegert til 
kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Det kan skje endringer som gjør at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en annen 
enn i starten på valgperioden. Det kan også oppstå situasjoner som gjør at utvalget 
ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjon av andre områder enn de som er tatt inn i
planen. På denne bakgrunn gjennomføres en revidering av planen halvveis ut i
perioden. 

Kontrollutvalget identifiserte følgende områder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-  
2020 som aktuelle for forvaltningsrevisjon: 

Høy prioritet 

 Prosjektstyring

 Tilpasset opplæring og spesialundervisning

 Elevenes psykososiale skolemiljø

 Forebyggende innsats for barn og unge

 Spesialpedagogisk hjelp barnehage

 Beredskap

Sak 25/18
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Middels prioritet 

 NAV 

 Internkontroll økonomisiden 

 Barnevernet 
 
Lavere prioritet 

 Folkehelsearbeidet 

 Samhandlingsreformen 
 

 
Sekretariatet har foretatt en enkel risikovurdering av disse prosjektene (vedlegg 1). 
Av prosjektene som er høyt prioritert, er prosjektstyring svært aktuelt ut fra en risiko 
og vesentlighetsvurdering. Ullensaker er en utbyggingskommune, og dette temaet 
kan med fordel sees i sammenheng med problemstillinger knyttet til 
arbeidslivskriminalitet.  
 
Ullensaker har ressurser til å bestille 2 forvaltningsrevisjon i året. Kontrollutvalget har 
identifisert flere områder enn det er ressurser til å få gjennomført forvaltningsrevisjon 
på, og kan vurdere å benytte andre kontrollformer. 
 

 
Romerike revisjon har gitt noen generelle innspill til revidering av plan for 
forvaltningsrevisjon (vedlegg 2). I tillegg vil revisjonen komme med innspill til 
tema/områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon i møtet. 
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter prosjektene som står i planen og kommer 
med forslag til nye områder med utgangspunkt i notatet som følger saken og innspill 
fra revisjonen. Prosjektene bør vurderes opp mot hverandre ut fra risiko og 
vesentlighet, slik at prosjekter med høyest risiko og vesentlighet tas først. 
 
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 
virksomheten. Risikovurderingen er sammensatt av to elementer: 

 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 
 
Når risikofaktorene er identifisert og vurdert, skal kontrollutvalget vurdere 
skjønnsmessig hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til virksomhetens 
målsettinger. Med vesentlighet menes hvor store er konsekvensene dersom det 
negative inntreffer. Vesentlighet kan vurderes ut fra ulike perspektiver; det 
økonomiske, det politiske, brukerperspektivet, medarbeiderperspektivet og 
samfunns- og miljøperspektivet. Vesentlighetsvurderingen danner grunnlag for at 
utvalget kan prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 
avvik. 
 
En nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av prosjektet. 
 
Det legges opp til at sekretariatet bearbeider kontrollutvalgets drøfting, og at det 
legges frem en revidert plan i kontrollutvalgets møte i september. 
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Skjema over enkel risiko og vesentlighetsvurdering for Ullensaker kommune 

Område Årsak til valg av område Enkel risiko og 
vesentlighetsvurderi

ng 

Prosjektstyring Ullensaker har mange 

utbyggingsprosjekter. 
Tilstrekkelige ressurser til 

god prosjektadministrativ 
styring er nevnt som en 
utfordring. 

Formålet med 
forvaltningsrevisjonen vil 

være å undersøke om 
Ullensaker kommune har 

tilfredsstillende 
prosjektstyring, basert på 
gjennomgang av 

gjennomførte prosjekt i 
kommunen. 

Kontrollutvalget velger 
hvilke prosjekter som skal 
legges til grunn. 

 

Risiko for feil i 

anskaffelser av 
offentlige bygg, og lite 

effektiv prosjektstyring. 
Det dreier seg om store 
verdier. 

Dette er et meget aktuelt tema tatt i betraktning at Ullensaker er en 

utbyggingskommune. Aurskog-Høland har gjennomført et slikt prosjekt med 
interessante funn: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_13-
17_hovedrapport_endelig_ah_2017.03.17.pdf  
 

Innkjøp I forbindelse med 
behandlingen av 

kontrollutvalgets uttalelse 
til regnskapet ba 

kontrollutvalget om at en 
orientering om e-
handelsprosjektet skulle tas 

inn i planen.  

Risikoen ligger i at 
ansatte ikke bruker 

systemet, men 
anskaffer utenfor 

avtaler. 

Tilpasset opplæring og 

spesialundervisning 

Formålet med 

undersøkelsen kan være 
todelt. For det første kan 

man undersøke hvordan 
Ullensaker praktiserer 
tilpasset opplæring. 

Undersøkelsens andre 
formål kan være å 

undersøke om kommunen 
etterlever lovverk og 
nasjonale retningslinjer om 

spesialundervisning. 
 

Risiko for at opplæring i 

lavere trinn ikke har 
høy kvalitet som igjen 

fører til at elever faller 
fra i vgs 
Det er høyt frafall i 

kommunen. Dette er 
vesentlig. 
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Fylkesmannen skal utføre tilsyn med Ullensaker om spesialundervisning. 
Utvalget bør derfor avvente denne rapporten. 
 

Elevenes psykososiale 
skolemiljø 

Hovedproblemstillingen kan 
være om kommunens 

håndtering av elevenes 
psykososiale skolemiljø er 

tilfredsstillende. Det er 
innført nytt regelverk som 
gir skolen ytterligere 

ansvar. 
 

Risiko for dårlig trivsel, 
helse og læring. Risiko 

for å bli utsatt for 
krenkende ord eller 

handlinger. Høy 
vesentlighet og risiko 
for de som rammes.  

Sørum har fått en rapport på dette: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_rokus.pdf  

Forebyggende innsats 
for barn og unge 

Forebyggende innsats 
overfor barn og unge er et 

ansvar som deles av en 
rekke aktører i kommunen, 
som blant annet 

barneverntjenesten, PPT, 
skole og barnehager. Dette 

kan være flere 
forvaltningsrevisjonsprosje
kter. Kontrollutvalget øsker 

i første rekke å undersøke i 
hvilken grad 

skolehelsetjenesten i 
Ullensaker kommune bidrar 
i det forebyggende 

arbeidet. 
En annen mulig vinkling for 

et 
forvaltningsrevisjonsprosje
kt innenfor samme område 

kan være å undersøke 
arbeidet med å forebygge 

kriminalitet, rus og andre 
sosiale problemer. Dette 
krever et omfattende 

tverrfaglig arbeid mellom 
kommunale enheter, 

deriblant barnehage, skole 
PP-tjeneste, barnevern og 

kultur i tillegg til samarbeid 
med frivillige 
organisasjoner, politi og 

andre utenfor kommunen. 
 

Risiko for å kunne 
utvikle atferdsvansker 

og andre negative 
tendenser. Risiko for   
Å bli utsatt for mobbing 

eller andre sosiale 
problemer.  

Hurdal forvaltningsrevisjonsrapport om forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_til_sak_11-
16_hurdal_hovedrapport_barn_og_unge.pdf 
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Spesialpedagogisk 

hjelp barnehage 

Formålet med prosjektet er 

å undersøke om barn under 
skolepliktig alder får oppfylt 
sin rett til 

spesialpedagogisk hjelp, og 
om kommunen sikrer god 

overgang fra barnehage til 
skole for barn med 
spesialpedagogisk hjelp. 

 

Risiko for at opplæring i 

lavere trinn ikke har 
høy kvalitet som igjen 
fører til at elever faller 

fra i vgs 
Det er høyt frafall i 

kommunen. Dette er 
vesentlig. 

Beredskap Formålet med 

revisjonsprosjektet vil være 
å undersøke om 

kommunen har et 
tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar 

med gjeldende regelverk. 
 

Risikoen består i tap av 

liv, eller skade på helse, 
miljø og materielle 

verdier. 

NAV En mulig vinkling kan være 
å undersøke om 

ordningene virker ved at 
folk kommer ut i arbeid og 
at de blir selvhjulpne. 

Flyktninger kan også inngå 
i dette prosjektet. 

Risiko består i at 
kommunen har 

vedvarende høye 
utgifter til NAV ved at 
brukerne blir på NAV og 

ikke blir selvhjulpne. 
 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med sosiale tjenester i Nav i 2017, og det 
ble avdekket at kommunen bl.a. ikke fulgte lov og forskriftskrav ved 

kartlegging av helhetlige situasjon: 
 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Helse%20og%

20omsorg/Tilsyn/Rapport%20tilsyn%20NAV%20Ullensaker%202017.pdf   
 

Internkontroll 
økonomisiden 

I henhold til 
kommunelovens § 23 nr. 2 

skal rådmannen sørge for 
at kommunen er gjenstand 
for betryggende 

internkontroll. Dette 
prosjektet vil være 

avgrenset til økonomisiden. 
 

Risiko for at man ikke 
har etablert gode 

rutiner og gode nok 
prosedyrer på dette 
område.  

 
Dette er et område som 

er underlagt kontroll og 
som er en del av den 
løpende 

regnskapsrevisjonen. 
Revisjonen følger 

allerede opp og 
kontrollerer 
internkontroll på 

lønnsområdet. 
 

Dette er også et 
område kommunen 
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jobber mye med og har 
stort fokus på. 
 

Lav risiko og høy 
vesentlighet. 

Barnevernet Kontrollutvalget har flere 
ganger fått orientering om 

status i barnevernet. 
Utvalget vil fortsette disse 
orienteringene. 

Risiko for omsorgssvikt 
og atferdsproblemer. 

Risiko for at dårlig 
saksbehandling kan føre 
til at blir vanskelig å 

oppdage barn i 
vanskelig livssituasjon. 

Lørenskog har hat rapport i 2017 om barneverntjenesten: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_til_ku.pdf  

 
Nannestad om barneverntjenesten:  
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_nannestad_endelig.p

df 

Folkehelsearbeidet Folkehelseloven gir 

kommunene et klarere 
ansvar for folkehelse på 

tvers av alle kommunes 
sektorer og angir en 
arbeidsform med bestemte 

prosesskrav som skal sikre 
at folkehelsearbeidet blir 

kunnskapsbasert, 
systematisk og langsiktig. 
Kontrollutvalget vil i første 

omgang be om en 
orientering om 

folkehelsearbeidet i 
Ullensaker kommune. 

Risiko for sykefravær, 

mangel på trivsel og 
andre sykdommer.  

Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/folkehelsearbeid_eidsvoll_ko
mmune_rapport.pdf  

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen er 
en stor reform. Dersom 

kontrollutvalget skulle 
velge dette som område for 

forvaltningsrevisjon må 
man gjøre en avgrensing til 
de sider av reformen 

utvalget finner det mest 
aktuelt å undersøke i 

Ullensaker kommune. 

Undersøkelser viser at 
kommuner generelt 

oppfyller kravene i 
reformen på en god 

måte 

 

Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen i Asker: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_helsetjenester_i_hje
mmet.pdf 

  
Folkehelsearbeid i Gjerdrum kommune: 
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Mulige nye tema som kan vurderes: 

Arbeidslivskriminalitet Kommunene har et ansvar for å følge opp at det ikke 

foregår arbeidslivskriminalitet i kommunens prosjekter. Det dreier seg om 

skattesvindel, hvitvasking av penger og sosial dumping blant annet.  

Nittedal og Bærum har fått rapporter på dette.  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_til_ku_-

_sosial_dumping_i_nittedal_5_4_18.pdf  

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/rapport_arbeidslivskriminalitet.

pdf 

 

Risiko og vesentlighetsvurdering 

Når utvalget skal velge område for forvaltningsrevisjon bør risiko og vesentlighet 
legges til grunn. Vesentlighet har både kvantitative og kvalitative aspekter: 

 Økonomisk vesentlighet: Hvor stor betydning har området for kommunens 

økonomi? 
 Sosial vesentlighet: Hvor stor betydning har området for ulike brukere i 

kommunen? 
 Politisk vesentlighet: Hva er politikerne opptatt av? 
 Prinsipiell vesentlighet: Omhandler prosjektet grunnleggende prinsipper 

som rettsikkerhet eller åpenhet i forvaltningen? 
 

Risiko handler om hvor stor sannsynlighet det er for at det er svakheter på et 
område. 
 

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen. 

 

 

 

 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/delrapport_1_gjerdrum_folke
helse_v1.pdf 
  

 
Tildeling av korttidsopphold på sykehjem – tildelingspraksis og samhandling 

med ahus Nannestad kommune: 
http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/vedlegg_1_til_sak_40-
2015_rapport_ku__003_.pdf 

 
Folkehelsearbeid i Eidsvoll kommune: 

http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/folkehelsearbeid_eidsvoll_ko
mmune_rapport.pdf     
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 Ubetydelig Liten Moderat Alvorlig Kritisk 

Svært høy      

Høy      

Middels      

Lav      

Svært lav      
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Kontrollutvalget skal påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske 
forvaltning foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 
det blir gjennomført systematiske 

vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Plan for kontroll og 
tilsyn. Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2017-2020 
Kontrollutvalget i Ullensaker 
kommune 



25/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00148-13 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 Ullensaker ENDELIG

1 
 

Innhold 
Innledning ................................................................................................................................................ 2 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode ........................................................................... 2 

Overordnet analyse ................................................................................................................................. 2 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner............................................................................................. 3 

Andre kontrollformer .............................................................................................................................. 3 

Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller ............................................................................................. 4 

Tilpasset opplæring og spesialundervisning ........................................................................................ 4 

Elevenes psykososiale skolemiljø ........................................................................................................ 4 

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon .......................................................................................... 4 

Forebyggende innsats for barn og unge .............................................................................................. 4 

Spesialpedagogisk hjelp barnehage .................................................................................................... 4 

Beredskap ............................................................................................................................................ 5 

Prosjektstyring ..................................................................................................................................... 5 

Integrering av flyktninger .................................................................................................................... 5 

NAV ...................................................................................................................................................... 5 

Internkontroll økonomisiden .............................................................................................................. 5 

Implementering av nye system ........................................................................................................... 5 

Barnevernet ......................................................................................................................................... 5 

Folkehelsearbeidet .............................................................................................................................. 5 

Samhandlingsreformen ....................................................................................................................... 6 

Forvaltning, drift og vedlikehold bygg ................................................................................................. 6 

Kommunestyrets vedtak ......................................................................................................................... 6 

Rapportering av gjennomført kontroll .................................................................................................... 6 

Rullering av planen .................................................................................................................................. 6 

 

 
 
  



25/18 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 - 15/00148-13 Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 : Plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020 Ullensaker ENDELIG

2 
 

Innledning 
Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal 
bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes 
behov og rettigheter best mulig. Dette er en av de pålagte oppgavene til 
kontrollutvalget.  

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
Formålet med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer 
effektiv kommunal forvaltning, hvor læringsperspektivet står sentralt. 

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner pålegger 
kontrollutvalget minst én 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 
selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i forrige periode 
I forrige periode er følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 
gjennomført: 

• Forvaltningsrevisjon på barnevern (2012) 
• Forvaltningsrevisjon på IKT-sikkerhet og personvern (2013) 
• Forvaltningsrevisjon på sykefravær og tjenestekvalitet (2013) 
• Forvaltningsrevisjon på kompetanse i tjenestene (2014) 
• Forvaltningsrevisjon på psykisk helse og rus (2015) 
• Forvaltningsrevisjon på vedlikehold kommunale bygg (2016, denne 

perioden) 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 
utført av sekretariatet, og kontrollutvalget har vært involvert i prosessen. 
Analysen har hatt en bred tilnærming. Kilder er KOSTRA, kommunens egne 
plandokumenter og årsberetninger. Utvalget har også fått innspill fra rådmannen 
som har gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte. Den overordnede analysen har 
bidratt til å peke på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke.  

Overordnet analyse er viktig også utover det som gjelder valg av 
forvaltningsrevisjoner. Analysen identifiserer flere risikoområder enn det 
kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon på. 
Kontrollutvalget har imidlertid et bredt spekter av kontrollformer som kan tas i 
bruk, som orientering fra rådmannen og virksomhetsledere, virksomhetsbesøk 
og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 
utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Ullensaker kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 
kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
Analysen gir en god oversikt over de viktigste virksomhetsområdene til 
kommunene med identifikasjon av de største risikoene innenfor hvert område. 
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Dette gir kontrollutvalget god innsikt i den kommunale forvaltningen og 
kommunens utfordringer. Det kan også være at kontrollutvalgets overordnede 
analyse kan gi nyttige innspill til kommunens administrasjon når det gjelder 
internkontrollarbeidet. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i 
Ullensaker og i landet for øvrig ser på regeletterlevelse. Årsaken til dette kan 
være at det er enklere å finne kriterier å revidere etter ved å velge lover og 
regler som utgangspunkt for kontrollen. I regelverket legges det imidlertid vekt 
på at forvaltningsrevisjon er ulike typer undersøkelser i tillegg til 
regeletterlevelse som:  

• Økonomi og produktivitet 
• Effektivitet og måloppnåelse 
• Styringsverktøyenes hensiktsmessighet 
• Administrasjonens saksbehandling 
• Resultat av kommunens tjenesteproduksjon 

 
I kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon er det tenkt at 
prosjektene skal ha en variert tilnærming som dekker de fleste typer 
undersøkelser som nevnt over. 

Andre kontrollformer 
Ullensaker kommune kjøper ca. 2 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 
Kontrollutvalget tar opp et bredt spekter av saker, og kontroll- og 
tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare revisjon. Kontrollutvalget har da ulike 
kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan illustreres ved figuren nedenfor, 
hvor tiltak som krever lite ressurser fra kontrollutvalgets side, slik som 
orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i trappa. 
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Forvaltningsrevisjoner og andre kontroller 
Den nærmere avgrensning av det enkelte prosjekt gjøres av kontrollutvalget ved 
bestillingen av forvaltningsrevisjonen. 
 
Kontrollutvalget har gjort følgende prioritering: 
 
Høyt prioritert 
 
Tilpasset opplæring og spesialundervisning 
Formålet med undersøkelsen kan være todelt. For det første kan man undersøke 
hvordan Ullensaker praktiserer tilpasset opplæring. Undersøkelsens andre formål 
kan være å undersøke om kommunen etterlever lovverk og nasjonale 
retningslinjer om spesialundervisning. 
 
Elevenes psykososiale skolemiljø 
Hovedproblemstillingen kan være om kommunens håndtering av elevenes 
psykososiale skolemiljø er tilfredsstillende. 
 
Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon 
Kommunen har et helhetlig ansvar for psykisk helsearbeid rettet mot barn og 
unge. Dette innebærer å legge til rette for trygge og gode oppvekstmiljøer, og 
iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske vansker. Kommunen skal 
også ha et apparat som fanger opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske 
vansker eller lidelser. Dette vil omfatte helsestasjon, skolehelsetjeneste, 
barnehage og skole. Kontrollutvalget vil vurdere dette området i sammenheng 
med forbyggende innsats i skolehelsetjenesten. Utvalget prioriterer det 
forbyggende arbeidet i skolehelsetjenesten og vil vurdere dette området ut i fra 
hva som fremkommer i rapporten om skolehelsetjenesten. 
 
Forebyggende innsats for barn og unge 
Forebyggende innsats overfor barn og unge er et ansvar som deles av en rekke 
aktører i kommunen, som blant annet barneverntjenesten, PPT, skole og 
barnehager. Dette kan være flere forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
Kontrollutvalget øsker i første rekke å undersøke i hvilken grad 
skolehelsetjenesten i Ullensaker kommune bidrar i det forebyggende arbeidet. 

En annen mulig vinkling for et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor samme 
område kan være å undersøke arbeidet med å forebygge kriminalitet, rus og 
andre sosiale problemer. Dette krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom 
kommunale enheter, deriblant barnehage, skole PP-tjeneste, barnevern og kultur 
i tillegg til samarbeid med frivillige organisasjoner, politi og andre utenfor 
kommunen. 
 
Spesialpedagogisk hjelp barnehage 
Formålet med prosjektet er å undersøke om barn under skolepliktig alder får 
oppfylt sin rett til spesialpedagogisk hjelp, og om kommunen sikrer god 
overgang fra barnehage til skole for barn med spesialpedagogisk hjelp. 
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Beredskap 
Formålet med revisjonsprosjektet vil være å undersøke om kommunen har et 
tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Prosjektstyring 
Ullensaker har mange utbyggingsprosjekter. Tilstrekkelige ressurser til god 
prosjektadministrativ styring er nevnt som en utfordring.  
 
Formålet med forvaltningsrevisjonen vil være å undersøke om Ullensaker 
kommune har tilfredsstillende prosjektstyring, basert på gjennomgang av 
gjennomførte prosjekt i kommunen. Kontrollutvalget velger hvilke prosjekter 
som skal legges til grunn. 
 

Integrering av flyktninger 
Et mulig formål med prosjektet er å vurdere om introduksjonslovens krav er 
ivaretatt, og om kommunen følger opp lovens forpliktelser. 

Dette er aktuelt sent i perioden og man vil begynne med en orientering før man 
tar stilling til om det er aktuelt for forvaltningsrevisjon. 
 
 
Middels prioritet 
 
NAV 
En mulig vinkling kan være å undersøke om ordningene virker ved at folk 
kommer ut i arbeid og at de blir selvhjulpne. Flyktninger kan også inngå i dette 
prosjektet. 
 
Internkontroll økonomisiden 
I henhold til kommunelovens § 23 nr. 2 skal rådmannen sørge for at kommunen 
er gjenstand for betryggende internkontroll. Dette prosjektet vil være avgrenset 
til økonomisiden. 
 
Implementering av nye system 
Lønns- og personalsystemet, hvor langt er implementeringen kommet. Det er 
aktuelt med en orientering i første omgang. 
 
Barnevernet 
Kontrollutvalget har flere ganger fått orientering om status i barnevernet. 
Utvalget vil fortsette disse orienteringene. 
 

Lavere prioritet 
 
Folkehelsearbeidet 
Folkehelseloven gir kommunene et klarere ansvar for folkehelse på tvers av alle 
kommunes sektorer og angir en arbeidsform med bestemte prosesskrav som 
skal sikre at folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig. 
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Kontrollutvalget vil i første omgang be om en orientering om folkehelsearbeidet i 
Ullensaker kommune. 
 
Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen er en stor reform. Dersom kontrollutvalget skulle velge 
dette som område for forvaltningsrevisjon må man gjøre en avgrensing til de 
sider av reformen utvalget finner det mest aktuelt å undersøke i Ullensaker 
kommune. 
 
Forvaltning, drift og vedlikehold bygg 
Dette vil være en oppfølging av en tidligere forvaltningsrevisjon der man ber 
rådmann om å orientere om oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonen. 
 

Kommunestyrets vedtak 
1. Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtas. 

2. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å foreta endringer i planen. 

 

Rapportering av gjennomført kontroll 
Kontrollutvalget rapporterer fortløpende arbeidet med forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret. I tillegg rapporteres det i utvalgets årsrapport.  

Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget skal også avgi 
rapport til kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt.  

Rullering av planen 
Denne planen er utarbeidet med tanke på forvaltningsrevisjon i kommende 4-
årsperiode. I tillegg til løpende vurdering av planen vil kontrollutvalget vurdere 
om den bør revideres etter 2 år. Kontrollutvalget ber kommunestyret om 
fullmakt til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen basert på slike 
vurderinger, eller hvis andre forhold tilsier det. 
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Arkivsak-dok. 17/00092-2 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg         13.06.2018 

BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL I ROMERIKE REVISJON IKS 

Forslag til vedtak/innstilling: 
1. Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll av Romerike Revisjon IKS i henhold

til saksfremlegget og innspill som fremkom i møtet.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å foreta en tilbudsforespørsel til minimum tre

aktører basert på de prinsipper for konkurransen som fremkommer i 
saksfremlegget.

Vedlegg: 
1. Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 – 2020.
2. Oppsummering av alle utvalgenes prioriterte kontroller i perioden.

Saksframstilling: 
I Plan for selskapskontroll 2017 – 2020 er det lagt opp til å bestille kontroll av 
Romerike revisjon i 2018. Denne kontrollen må kjøpes eksternt, noe det er tatt høyde 
for i kontrollutvalgets budsjettforslag for 2018. Under behandlingen av Felles sak for 
alle kontrollutvalg på Romerike om plan for selskapskontroll 2017-2020, sak 5/17, 
fikk sekretariatet fullmakt til å koordinere bestillinger der det er flere eiere.  

Romerike Revisjon (RRi) ble stiftet 15.5.2013, og er en sammenslutning av de tre
tidligere distriktsrevisjonene på Romerike, Øvre-, Østre- og Nedre Romerike. RRi er
eid av alle kommunene på Romerike. I planen er det lagt opp til å gjennomføre den 
første kontrollen av hvordan eierne ivaretar eierskapet sitt i dette selskapet i denne 
perioden. Sekretariatet foreslår å konkretisere dette slik:  

 Er det utarbeidet en egen eierstrategi for selskapet, og har selskapet
utarbeidet selskapsstrategi innenfor rammen av denne?

 På hvilken måte fører kommunen kontroll med sine eierinteresser i Romerike
revisjon IKS?

I planen har kontrollutvalget sagt at det i tillegg kan være aktuelt å se nærmere på 
sykefravær, HMS, anskaffelser, IT-sikkerhet og hvordan selskapet ivaretar samfunns- 
og miljøansvar. Under kontrollutvalgslederforum 29.8.2017 og 6.6.2018 ble det 
antydet at det kan være aktuelt å gå videre med følgende tema i 
forvaltningsrevisjonen:  

Sak 26/18
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IT-sikkerhet. Revisjonen behandler personsensitive data i forbindelse med sine 
oppdrag. Det kan være aktuelt å undersøke hvordan revisjonen har innrettet seg for 
å oppfylle kravene i den nye personvernlovgivningen. Det kan også være aktuelt å se 
på hvordan arkivfunksjonen er løst.  
 
Om selskapet har tilfredsstillende kompetanse og kapasitet i forhold til de oppgaver 
man skal løse. Forslaget til ny revisorlov skjerper kompetansekravet til revisor. I 
første omgang retter dette seg mot regnskapsrevisjon.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget drøfter problemstillingene og eventuelt utdyper 
ytterligere i møtet. 
 
 
Budsjett 
Kostnadene til eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon vil bli fordelt etter eierandel. 
Sekretariatet tar utgangspunkt i en totalkostnad på 220 000.- kroner. Ullensaker sin 
andel av kostnaden blir da 26.400.- kroner. 
 

Kommune Eierandel 

 
Kostnad 

Aurskog – Høland 5,9 12 980 

Eidsvoll 8,5 18 700 

Fet 4,2 9 240 

Gjerdrum 2,4 5 280 

Hurdal 1,0 2 200 

Lørenskog 13,3 29 260 

Nannestad 4,5 9 900 

Nes  7,6 16 720 

Nittedal 8,4 18 480 

Rælingen 6,4 14 080 

Skedsmo 19,5 42 900 

Sørum 6,3 13 860 

Ullensaker 12,0 26 400 

Sum 100 220 000 

 
 
Kontrollutvalget må vurdere hvilke kriterier som skal legges til grunn ved valg av 
leverandør. Det er naturlig å legge vekt på pris og kvalitet. Kriterier for kvalitet er 
metode, problemstillinger, revisjonskriterier, forståelse for oppdraget og beskrivelse 
av hvordan oppdraget er tenkt løst.  I tillegg vil vi legge vekt på kompetanse i 
revisjonsteamet og referanser. RSK 001 og veileder for eierskapskontroll skal legges 
til grunn.  
 
Når det gjelder vekting mellom pris og kvalitet, anbefaler sekretariatet at pris teller 
30% og kvalitet 70%.   
 
En likelydende sak blir fremmet i de øvrige kontrollutvalgene på Romerike.     
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Arkivsak-dok. 15/00212-33 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 14.06.2018 

ORIENTERING FRA REVISJON 

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

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 

Saksframstilling: 
Under denne saken orienterer revisjonen om det løpende revisjonsarbeidet, og andre 
aktuelle saker som ellers ikke står på dagsorden. 

Sak 27/18
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Arkivsak-dok. 15/00210-43 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 14.06.2018 

REFERATER 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

Vedlegg: 
1. Oversikt over saker til behandling 2018
2. Oversikt over saker til oppfølging 2018

Saksframstilling: 
Under denne saken legges referatsakene frem. 

Sak 28/18



28/18 Referater - 15/00210-43 Referater : Saker til behandling Ullensaker 2018

 

Saker til behandling 2018 

Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 

 
Møte Saker 

I hvert møte eller når 

kontrollutvalget 

bestemmer det 

 Rapportering fra revisjonen   

 Oversikt over saker til behandling og saker til oppfølging 

 Referatsaker 

 Eventuelt 

25. januar 
Kl. 09:00 

 

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

 Under revisjonen orienterer; orientering om interimsrevisjon 2017, 

Selskapskontroll: Oversikt over gjennomføring 2018 

15. februar  Samtale med rådmannen om utvalgets synlighet på kommunens 

hjemmeside. 

 Prosjektplan forvaltningsrevisjon DGI 

22. mars 
Kl. 09:00 

 Prosessen omkring kontraktsinngåelse ved kjøp av eiendommene 

administrasjonsbygg og pakkhus fra Jessheim byutvikling 

 Spørsmål om offentlighet i budsjettprosessen, orientering fra 

rådmannen. Skriftlig svar legges frem i møtet. 

 Behandle forvaltningsrevisjonsrapport - Introduksjon av flyktninger 

 Behandle selskapskontroll – Romerike Krisesenter IKS 

 Skriftlig svar på spørsmål om utbetaling av midler. Bestilt til 12.3 

 Referater 

3. mai 
Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017 – Ullensaker 

kommune.  

 Sluttbehandling av selskapskontroll i Krisesenteret 

14. juni 
Kl. 09:00 

 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon – drøftingssak 

31.august 

Kl 09:00 

 Overlevering av DGI rapporten 

13. September  

Kl. 09:00 

 Forvaltningsrevisjonsrapport Digitale Gardermoen IS 

 Oppfølging av FR skolehelsetjenesten. 

 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon - sluttbehandling 

 Rapport fra Fylkesmannen tilsyn med spesialundervisning (jf. Plan for 

samordning av tilsyn) 

 i første halvår 2018. Budsjett for kontroll og tilsynsvirksomheten 2019 

 Rapport revisjonsåret 2017/2018 

 Ekstern bestilling av selskapskontroll av RRI 

18. oktober  Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2018 
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Møte Saker 

Kl. 09:00  Oppfølging av FR Vedlikehold kommunale bygg, anbefaling 3, sak 

22/17. 

13. desember  

Kl. 09:00 

 Kontrollutvalgets årsplan for 2019 

 Bestilling av selskapskontroller for 2019 

2019 
 
 

 Implementering av personvernforordningen (GDPR)- Vurdere 

orientering fra rådmannen våren 2019 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – integrering av flyktninger 

– introduksjonsprogrammet, sak 15/18 mars 2019 

 Oppfølging av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Krisesenteret 

 Oppfølging av handlingsplan for IKT høst 2019 

Annet  Orientering om e-handelssystemet 

 Lønns- og personalsystemet, hvor langt er implementeringen kommet 

(tatt fra plan for forvaltning) 
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Kontrollutvalget i Ullensaker kommune 
 

Saker til oppfølging 2018 
 

Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

25.1.18 1/18 Referater Saken tas til orientering      

25.1.18 2/18 Orientering fra ordfører og 
administrasjon 

Saken tas til orientering      

25.1.18 3/18 Revidert prosjektplan for en 
forvaltningsrevisjon av 
introduksjonsprogrammet for 
flyktninger 

Revidert prosjektplan for en forvaltningsrevisjon av 
introduksjonsprogrammet for flyktninger vedtas. 

     

25.1.18 4/18 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering.      

25.1.18 5/18 

Kontrollutvalgets årsrapport 
2017 

Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2017 vedtas 
og oversendes kommunestyret med følgende 
innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 
2017 til orientering. 

Utskrift 
sendt  
14.02.18 

K-styret 
sak 21/18 
13.3.18 

   

25.1.18 6/18 

Eventuelt 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig 
tilbakemelding på om kommunen har utbetalt 
beløp til gjenoppbygging av lysløypa i henhold til to 
enstemmige kommunestyrevedtak. 

     

        

15.2.18 7/18 Samtale med rådmannen om 
utvalgets synlighet på 
kommunens hjemmeside 

Kontrollutvalget ber kommunen finne en løsning 
med sikte på å beskrive utvalgets funksjon, 
publisere utvalgets innkallinger og protokoller i 
politisk møtekalender. 

     

15.2.18 8/18 Referater Saken tas til orientering      

15.2.18 9/18 Forvaltningsrevisjon Digitale 
Gardermoen IS - prosjektplan 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon 
av i Digitale Gardermoen IS (DGI) basert på 
utvalgets behandling i henhold til 

Utskrift 
sendt 
21.02.18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

prosjektplanen og diskusjonen i møtet. 
Revisjonen gjennomføres innenfor en ramme 
på 450 timer, og leveres 31.8.2018. 

2. Ullensaker kontrollutvalg dekker kostnadene, 
og inviterer kontrollutvalgene i de øvrige 
eierkommunene til å være medbestillere i 
undersøkelsen. 

15.2.18 10/18 Orientering ved revisjonen Saken tas til orientering      

15.2.18 11/18 Eventuelt Møtet 30.8. flyttes til 13.9      

        

22.3.18 

12/18 

Prosessen omkring 
kontraktsinngåelse ved kjøp 
av eiendommene 
administrasjonsbygg og 
pakkhus fra Jessheim 
byutvikling - forundersøkelse 

1. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å 
foreta noe ytterligere i saken. 

2. Saken oversendes kommunestyret med 
følgende innstilling: 

 Kommunestyret tar saken til orientering 
 

Utskrift 
sendt 
3.4.18 

K-styret 
sak 39/18 
17.4.18 

   

 

13/18 
Orientering fra rådmannen 
angående offentlighet i 
budsjettprosessen 

Kontrollutvalget har merket seg at rådmannen vil 
ta initiativ til en gjennomgang av gjeldende 
regelverk/reglement for å sikre en tydelighet når 
det gjelder rådmannens kommunikasjon med 
partiene i forbindelse med budsjettprosessen.  
 

     

 
14/18 

Orientering fra rådmannen 
vedrørende manglende 
gjenoppbygging av lysløypa 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar til 
orientering. 
 

    

 

15/18 
Forvaltningsrevisjonsrapport 
- Introduksjon av flyktninger 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og 
oversender den til kommunestyret 
med følgende innstilling: 
Kommunestyret ber rådmannen: 

a. legge de samme kriteriene som staten 
til grunn for måloppnåelse om arbeid 

Utskrift 
sendt 
3.4.18 

K-styret 
sak 40/18 
17.4.18 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

eller utdanning i 
introduksjonsprogrammet.  

b. sette inn tiltak som sikrer at alle 
introduksjonsdeltagere har et program 
som er helårlig og på full tid. 

c. sette inn tiltak som sikrer at alle får 
utarbeidet individuell plan og at NAV 
og voksenopplæringen samarbeider 
om helheten i planverket. 

d. sette inn tiltak som sikrer at 
kommunen har en internkontroll som 
ivaretar en tydelig ansvars- og 
rollefordeling, myndighetstildeling og 
en tilfredsstillende risikovurdering. 

 
 

 

16/18 
Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon - 
Romerike Krisesenter IKS 

Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering, 
og ber om at Romerike revisjon 
kommer tilbake med en oversikt over 

1. hvilke kommuner som ikke har sendt 
utskrift av kommunestyrets behandling av 
revisjon av selskapsavtalen og  

2. informasjon om kommunenes deltagelse i 
representantskapsmøtene i valgperioden.  

 

Utskrift 
sendt 
3.4.18 

    

 
17/18 Orientering fra revisjon 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 
 

     

 18/18 Referater Kontrollutvalget tar referatene til orientering.      

 19/18 Eventuelt Ingen vedtak      
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

3.5.2018 

20/18 
Kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskapet 2017 

Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til Ullensaker 
kommunes årsregnskap 2017 vedtas, og 
oversendes kommunestyret med kopi til 
formannskapet. 

Utskrift 
sendt 
3.5.2018 

   

 

21/18 

Eierskapskontroll og 
forvaltningsrevisjon 
Krisesenteret - 
sluttbehandling 

Kontrollutvalget har merket seg rapportens funn, 
herunder manglende representasjon i 
representantskapet. Saken oversendes 
kommunestyret 
med følgende forslag til vedtak: 
 
Kommunens representant i representantskapet 
medvirker til at rapportens funn og 
anbefalinger følges opp, herunder: 

1. Vurderer behovet for å utarbeide en felles 
eierstrategi. 

2. Vurdere behovet for at selskapet bør ha et 
disposisjonsfond. 

3. Følge opp avvik og forbedringspunkter 
knyttet til økonomistyring og etterlevelse. 

 
Kommunens representant i representantskapet 
bes også sørge for at selskapsavtalen blir gyldig 
vedtatt og at den blir registrert i 
Foretaksregisteret.  
 
Kommunen må videre sørge for å være 
representert i representantskapet. 
 
 

    

 
22/18 Orientering fra revisjon 

Revisor orienterte om pågående arbeid. 
Undersøkelsen av DGI er i rute. 
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Møte Sak nr. 
 

Sak Vedtak Sendt Behandlet Oppfølging Ferdig 

 

23/18 Referater 

Kommunens tilbakemelding på spørsmål angående 
tilskudd til gjenoppbygging av lysløype fra Allergot 
ungdomsskole er mottatt, og legges ved 
protokollen. 

    

 24/18 Eventuelt Ingen vedtak     
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1 

Arkivsak-dok. 15/00211-34 
Saksbehandler Samia Esam 

Saksgang Møtedato 

Ullensaker kontrollutvalg 14.06.2018 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 

Sak 29/18
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