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VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMDA - STATUS 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Det tas til etterretning at fellesnemnd er oppnevnt etter kommuneloven § 28-1 c. Valg 
av revisor avventes. 
 
Vedlegg:  
http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Kommunereform/Rapport_20_6_2016.p
df 
 

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet sak om valg av revisor til fellesnemda i møtet 19.9.16, sak 
58 
(http://www.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/møteinnkalling_asker_19092016_rett
et.pdf ). I møtet fattet utvalget vedtak om å be sekretær planlegge et felles møte med 
kontrollutvalgene i Hurum og Røyken for bl.a. å drøfte prosess rundt denne saken 
når fellesnemda etableres neste høst. 
 
Fellesnemda hadde konstituerende møte 30.9.16. Innkalling og sakspapirer ligger 
her https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/moter-nye-asker/  
 
Felles folkevalgt nemnd er opprettet som et vertskommunesamarbeid med hjemmel i 
kommuneloven § 28 - 1 c, med Asker som vertskommune. Fellesnemndas regnskap 
vil bli ført som en del av kommuneregnskapet, med eget ansvarsnummer, 
prosjektnummer eller tilsvarende. Regnskapet vil således bli revidert av Asker 
kommunes revisor.  
 
Norges kommunerevisorforbund har utgitt en sjekkliste for kontrollutvalg, sekretariat 
og revisor for arbeidet med kommunereformen. Lenke til sjekklisten ligger i 
vedlegget. Her fremgår det at kontrollutvalgene også skal innstille på valg av revisor 
samt valg av sekretariat til den nye kommunen. 
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Arkivsak-dok. 16/00106-1 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Asker kontrollutvalg 14.11.2016 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJON 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg:  

1. Plan 2016 – 2019 for forvaltningsrevisjon Hurum 
2. Plan 2016 – 2019 for forvaltningsrevisjon Røyken 
3. Plan for forvaltningsrevisjon  2016 – 2019 Kontrollutvalget i Asker kommune 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken har utarbeidet hver sin plan for 
forvaltningsrevisjon for inneværende kommunestyreperiode. Disse planene ligger 
vedlagt. 
 
Selv om kommunene som skal inngå i «Nye Asker», består ut denne 
kommunestyreperioden, vil det være interessant å utveksle og drøfte gjeldende 
planer for forvaltningsrevisjon. 
 
I det følgende listes det opp hvilke områder som er listet opp i planene for den 
enkelte kommune. 
 
Asker kommune 
Anskaffelser 
Prosjektgjennomføring av større investeringer 
Økonomistyring, målstyring og internkontroll 
Psykisk helse og rus 
IKT/informasjonssikkerhet 
Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 
Barnevern 
Tilskudd innen kultur og idrett 
Vann og avløp 
 
Hurum kommune 

- Hurum Eiendomsselskap KF 
o Ivaretakelse av bygningsmassen 
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o Inneklima og HMS 
o Bruk av brakker for å løse klasseromssituasjonen 

- Oppfølging av politiske vedtak 
- Byggesaksbehandling og forholdet til likebehandling 

 
Røyken kommune 

- Byggesak  
- Praktisering av lovgivning innen arkiv, journalføring, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven 
- Beredskapsplan 
- Innkjøp 
- IKT 
- Integrering av flyktninger 
- Etikk 
- Hjemmetjenesten 
- Mobbing i skolen 
- Miljøutfordringer 
- Intern kontroll og etablering av kvalitetssikringssystem 

 
 
En mulig drøfting i møtet kan ta utgangspunkt i følgende: 
 

- Kontrollutvalgets overordnede analyse av kommunen 
- Hvilke forvaltningsrevisjoner pågår? 
- Prioriteringer 
- Er det aktuelt å samordne forvaltningsrevisjoner fremover? 
- Får forvaltningsrevisjon ønsket effekt? Hvilke utfordringer er det ved bestilling 

av forvaltningsrevisjon? 
 
Avslutning 
Det foreslås å ta saken til orientering.  
 
Vi antar at dersom det er aktuelt å vedta noe som har betydning for kontrollutvalgets 
arbeid fremover, så må dette formelt godkjennes i det enkelte utvalg i ettertid. 
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Vedtatt xx.xx.16 av kommunestyret  

 

 

 

 

HURUM KOMMUNE 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

FOR HURUM KOMMUNE  

2016 – 2019 
 

 

1. INNLEDNING 
 

1.1 Lov og forskrift 

Bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er hjemlet i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (KL) kap. 12, §§ 76 - 80. I § 77, nr. 4 fremgår det bl.a. at  

Kontrollutvalget skal videre 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) 

Med utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser i kap. 12 er det utarbeidet forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kap. 5 i forskriften handler om 

kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjon. Oppgavene er beskrevet i følgende 

paragrafer: 

§ 9 Forvaltningsrevisjon 

§ 10  Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

§ 11  Rapporter om forvaltningsrevisjon 

§ 12  Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

 

Det er etter § 10 et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,  

jf. kontrollutvalgsforskriften § 9.  Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret, 

og den skal vedtas senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

Planperioden er forholdsvis lang, og ting kan derfor lett endre seg. Dette forutsetter at 

kommunestyret bør gi kontrollutvalget fullmakter til å foreta tilpasninger i planperioden uten 

at det må legges frem ny plan, så lenge endringer ikke fører til vesentlige økonomiske 

konsekvenser. 

 

  

1.2 Målsetting 

Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår i revisjonsforskriften § 7 første ledd. 

Her heter det: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om 

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, 
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d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlag 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. 

 

Målsettingen med gjennomføring av plan for forvaltningsrevisjon er å oppfylle 

bestemmelsene i kommuneloven, kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften. 

 

1.3 Hvem som gjennomfører forvaltningsrevisjon 

Det er kommunens valgte revisor som gjennomfører forvaltningsrevisjon etter bestilling fra 

kontrollutvalget.  

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres i samsvar med forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner og revisjonsstandard RSK - 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

2. OVERORDNET ANALYSE 
 

Arbeidet med identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig for at 

prosjektene skal ha høy nytteverdi for kommunen, og for at begrensede ressurser blir brukt til 

å gjennomføre de rette prosjektene. 

 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal en plan for forvaltningsrevisjon bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

 

Formålet med analysen er å gi kontrollutvalget et verktøy til å velge områder innen 

kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på ved å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

 

Det er ikke satt krav til hvem som skal gjennomføre analysen, og kontrollutvalget har selv 

forestått denne analysen.   

      

 

 

3. PRIORITERING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Det er kommunestyret som kommunens øverste organ for tilsyn og kontroll som vedtar plan 

for forvaltningsrevisjon. Deretter er det kontrollutvalgets oppgave å iverksette planen. 

 

Følgende områder vurderes i henhold til den overordnede analysen som aktuelle prosjekter for 

forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode: 

 

- Hurum Eiendomsselskap KF 

o Ivaretakelse av bygningsmassen 

o Inneklima og HMS 

o Bruk av brakker for å løse klasseromssituasjonen 
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- Oppfølging av politiske vedtak 

- Byggesaksbehandling og forholdet til likebehandling 

 

 

 

4. GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Før gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt, må det utarbeides en konkret 

bestilling. Deretter må bestillingen effektueres. Kontrollutvalget vil derfor stå for: 

- Utforming av bestilling 

- Oppfølging av bestilling 

- Foreta endringer og omprioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon 

når endringene holdes innenfor tildelt budsjett. 

 

Kontrollutvalget vil også følge opp tidligere gjennomførte prosjekter. 

 

Så langt det er mulig vil en forsøke å unngå at det blir iverksatt prosjekter dersom 

Fylkesmannen i Buskerud nylig har gjennomført, eller har planer om i nær fremtid å 

gjennomføre kontroller innenfor samme område.  

 
 
 
5. ØKONOMI 
 

Forslaget til prosjekter er som nevnt basert på en vesentlighetsvurdering av de omtalte 

risikofaktorer og aktualitet. Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, 

og dette vil også være avgjørende for ressursbruk pr prosjekt.  

 

Antall prosjekter og hvilke prosjekter som skal gjennomføres pr år vil fremkomme av 

bestilling(er) fra kontrollutvalget. Dette vil måtte tilpasses de ressurser som er avsatt i 

budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

 

 

 
6. RAPPORTERING 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 11 forutsetter at kontrollutvalget med utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 

gjennomført og resultatene av disse. Kontrollutvalget vil legge frem rapportene om 

gjennomført forvaltningsrevisjon fortløpende med innstilling til vedtak i kommunestyret.  

 



72/16 Forvaltningsrevisjon - 16/00106-1 Forvaltningsrevisjon : Plan 2016-2019 for forvaltningsrevisjon Røyken endelig

 1 

 

 

 

 

 

 

PLAN 2016-2019 

FOR  

FORVALTNINGSREVISJON 

  
 

 

 

 
 

 

 
Vedtatt 16.06.16 av kommunestyret, sak 45/16 

RØYKEN KOMMUNE 

Kontrollutvalget 
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

FOR RØYKEN KOMMUNE  

2016 – 2019 
 

 

1. INNLEDNING 
 

1.1 Lov og forskrift 

Bestemmelser om internt tilsyn og kontroll og revisjon er hjemlet i lov om kommuner og 

fylkeskommuner (KL) kap. 12, §§ 76 - 80. I § 77, nr. 4 fremgår det bl.a. at  

Kontrollutvalget skal videre 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) 

Med utgangspunkt i kommunelovens bestemmelser i kap. 12 er det utarbeidet forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kap. 5 i forskriften handler om 

kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjon. Oppgavene er beskrevet i følgende 

paragrafer: 

§ 9 Forvaltningsrevisjon 

§ 10  Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

§ 11  Rapporter om forvaltningsrevisjon 

§ 12  Oppfølging av forvaltningsrevisjon 

 

Det er etter § 10 et krav at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon minst en gang i løpet av valgperioden. Planen skal basere seg på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger,  

jf. kontrollutvalgsforskriften § 9.  Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret, 

og den skal vedtas senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. 

Planperioden er forholdsvis lang, og ting kan derfor lett endre seg. Dette forutsetter at 

kommunestyret bør gi kontrollutvalget fullmakter til å foreta tilpasninger i planperioden uten 

at det må legges frem ny plan, så lenge endringer ikke fører til vesentlige økonomiske 

konsekvenser. 

 

  

1.2 Målsetting 

Nærmere om innholdet i forvaltningsrevisjon fremgår i revisjonsforskriften § 7 første ledd. 

Her heter det: 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger. Herunder om 

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, 
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d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlag 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. 

 

Målsettingen med gjennomføring av plan for forvaltningsrevisjon er å oppfylle 

bestemmelsene i kommuneloven, kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften. 

 

1.3 Hvem som gjennomfører forvaltningsrevisjon 

Det er kommunens valgte forvaltningsrevisor som gjennomfører forvaltningsrevisjon etter 

bestilling fra kontrollutvalget.  

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres i samsvar med forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner og revisjonsstandard RSK - 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

2. OVERORDNET ANALYSE 
 

Arbeidet med identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig for at 

prosjektene skal ha høy nytteverdi for kommunen, og for at begrensede ressurser blir brukt til 

å gjennomføre de rette prosjektene. 

 

Ifølge kontrollutvalgsforskriften § 10 skal en plan for forvaltningsrevisjon bygge på en 

overordnet analyse av kommunens virksomhet. 

 

Formålet med analysen er å gi kontrollutvalget et verktøy til å velge områder innen 

kommunens virksomhet som det kan være hensiktsmessig å sette spesielt fokus på ved å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. 

 

Det er ikke satt krav til hvem som skal gjennomføre analysen, og kontrollutvalget har selv 

forestått denne analysen.   

      

Analysen ble gjennomført i kontrollutvalgets møte 14.04.16, med bistand fra kommunens 

forvaltningsrevisor som er Deloitte. 

 

 

 

3. PRIORITERING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Det er kommunestyret som kommunens øverste organ for tilsyn og kontroll som vedtar plan 

for forvaltningsrevisjon. Deretter er det kontrollutvalgets oppgave å iverksette planen. 

 

Kontrollutvalgets forslag til aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter for planperioden er 

nærmere begrunnet for hvert prosjektforslag. 
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Følgende områder vurderes i henhold til den overordnede analysen som aktuelle prosjekter for 

forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode: 

 

- Byggesak  

- Praktisering av lovgivning innen arkiv, journalføring, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven 

- Beredskapsplan 

- Innkjøp 

- IKT 

- Integrering av flyktninger 

- Etikk 

- Hjemmetjenesten 

- Mobbing i skolen 

- Miljøutfordringer 

- Intern kontroll og etablering av kvalitetssikringssystem 

 

Nedenfor følger noen årsaker til at det enkelte området er tatt med i planen. Disse 

risikofaktorene er blant annet stilt som spørsmål. Dette må ikke ses på som uttømmende, men 

snarere en vurdering av hvorfor det enkelte område inngår i planen. Før en eventuell initiering 

av en forvaltningsrevisjon, må det vurderes om en undersøkelse har tilsiktet effekt. 

 

- Byggesak 

Kommunens innbyggere stiller som regel store forventninger til 

byggesaksbehandlingen. Området er viktig med tanke på kommunens omdømme. 

Byggesak betegnes som et pressområde. Generelt er det viktig at dette området er «på 

stell» med henblikk på forebygging av bevisste feil 

 

- Praktisering av lovgivning innen arkiv, journalføring, forvaltningsloven og 

offentlighetsloven 

En eventuell gjennomgang vil medvirke til at viktige verdier som åpenhet, 

gjennomsiktighet, trygg og grundig saksbehandling, likeverdighet, rettssikkerhet mv 

blir fulgt. Erfaring viser ofte at undersøkelser knyttet til dette området bidrar til flere 

forbedringspunkter 

 

- Beredskapsplan 

Det er ønskelig å vurdere kommunens beredskapsplikt. Oppnås det systematisk og 

helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorene i kommunen? Reduseres 

risikoen for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Er det i 

tilstrekkelig grad utarbeidet ROS-analyser (Risiko- Og Sårbarhetsanalyser)? I hvilken 

grad er det utarbeidet katastrofeplaner? 

 

- Innkjøp 

Etterleves lov om offentlige anskaffelser? Brudd på regelverket kan medføre 

økonomisk ansvar og/eller tap av omdømme. Kommunen har inngått mange 

rammeavtaler, men det kan være en risiko for at anskaffelser utført av den enkelte 

virksomhet, ikke er i tråd med gjeldende anskaffelsesregelverk. 



72/16 Forvaltningsrevisjon - 16/00106-1 Forvaltningsrevisjon : Plan 2016-2019 for forvaltningsrevisjon Røyken endelig

 6 

 

- IKT 

Her kan det tenkes flere problemstillinger. Hvordan «snakker» systemene med 

hverandre? Hvordan fungerer dagens nettsider når det gjelder innhenting av 

informasjon? I hvilken grad mer man sårbar når det gjelder IKT? Hvordan sikres 

kommunens data? I tilgangen til data tilstrekkelig begrenset? 

Kommunen inngår i dag i et interkommunalt samarbeid med flere kommuner. 

 

- Integrering av flyktninger 

Behovet for å bygge ut tjenesten kan være en risiko i seg selv. Følgende 

problemstillinger kan være aktuelle: Oppfyller kommunen lovpålagte krav i 

introduksjonsordningen? Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og 

rollefordeling og god samhandling mellom sentrale enheter/aktører i 

introduksjonsordningen? Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og 

frivillig sektor? Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål? Praktiseres 

mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med introduksjonsordningen? 

 

- Etikk 

Selv om kommunen har etiske retningslinjer, er det ofte en problemstilling i en 

kommune at det ikke i tilstrekkelig grad jobbes med etiske dilemmaer. Ofte er heller 

ikke de retningslinjene kjent blant kommunens medarbeidere. Tett opptil dette temaet 

er også kommunens varslingsrutiner 

 

- Hjemmetjenesten 

Her kan det være relevant å vurdere hvordan saksbehandlingen eller selve tjenesten 

fungerer. 

 

- Mobbing i skolen 

I hvilken grad er mobbing et problem i Røyken-skolen? I hvilken grad jobbes det 

forebyggende med mobbing? Er det etablert tiltak som kan bidra til å oppdage 

potensielle mobbesaker? Håndteres mobbesaker i Røyken på en forsvarlig måte? 

 

- Miljøutfordringer 

Kommunens oppfølging og etterlevelse av klima-/miljøplaner eller tiltak kan være 

mulige problemstillinger. 

 

- Intern kontroll og etablering av kvalitetssikringssystem 

For å nå kommunens mål er det det forutsetning med god intern kontroll. Det kan være 

aktuelt å vurdere intern kontroll-rutinene enten overordnet eller innen en virksomhet. 

Kommunen skal innføre et kvalitetssikringssystem, og det kan være aktuelt for 

kontrollutvalget å følge dette nærmere. 

 

 
4. GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Før gjennomføring av et forvaltningsrevisjonsprosjekt, må det utarbeides en konkret 

bestilling. Deretter må bestillingen effektueres. Kontrollutvalget vil derfor stå for: 
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- Utforming av bestilling 

- Oppfølging av bestilling 

- Foreta endringer og omprioriteringer i plan for forvaltningsrevisjon 

når endringene holdes innenfor tildelt budsjett. 

 

Kontrollutvalget vil også følge opp tidligere gjennomførte prosjekter. 

 

Så langt det er mulig vil en forsøke å unngå at det blir iverksatt prosjekter dersom 

Fylkesmannen i Buskerud nylig har gjennomført, eller har planer om i nær fremtid å 

gjennomføre kontroller innenfor samme område.  

 
 
 
5. ØKONOMI 
 

Forslaget til prosjekter er som nevnt basert på en vesentlighetsvurdering av de omtalte 

risikofaktorer og aktualitet. Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt, 

og dette vil også være avgjørende for ressursbruk pr prosjekt.  

Antall prosjekter og hvilke prosjekter som skal gjennomføres pr år vil fremkomme av 

bestilling(er) fra kontrollutvalget. Dette vil måtte tilpasses de ressurser som er avsatt i 

budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

 

 

 
6. RAPPORTERING 
 
Forskrift om kontrollutvalg § 11 forutsetter at kontrollutvalget med utgangspunkt i plan for 

forvaltningsrevisjon avgir rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er 

gjennomført og resultatene av disse. Kontrollutvalget vil legge frem rapportene om 

gjennomført forvaltningsrevisjon fortløpende med innstilling til vedtak i kommunestyret.  

 



72/16 Forvaltningsrevisjon - 16/00106-1 Forvaltningsrevisjon : Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2020 Asker vedtatt
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det blir gjennomført systematiske 
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måloppnåelse og virkninger ut fra 
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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 at det minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret er konstituert, å 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 det følgende forvaltningsrevisjoner og undersøkelser 

gjennomført: 

 Barnevernstjenesten i Asker kommune  
 Rusomsorg og ettervern 

 Helsetjenester i hjemmet i lys av samhandlingsreformen 
 Kommunens eiendeler 

 Forvaltning, drift og vedlikehold - Eiendom 
 Tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne 

 Saksbehandlingsrutiner i planseksjonen, plan- og bygningsavdelingen 
 Skolefritidsordningen 

 

Overordnet analyse 
Planen bygger på en overordnet analyse for forvaltningsrevisjon. Analysen er 

utført av Asker kommunerevisjon, og kontrollutvalget har etter eget ønske vært 

involvert i prosessen. Analysen har hatt en bred tilnærming, hvor både politikere 

og administrasjonen har gitt innspill (spørreundersøkelse) på hvordan de ser 

risikobildet. Andre kilder er KOSTRA, kommunens egne plandokumenter og 

strategier og kommunerevisjonens vurdering av aktuelle områder. Både 

rådmannen og ordfører har dessuten gitt sine innspill i kontrollutvalgets møte.  

Den overordnede analysen har bidratt til å utpeke 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 
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og høring for å nevne noen. Analysen kan dermed brukes på flere måter i 

utvalgets arbeid med kontroll og tilsyn i Asker 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. 

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. 

 

Kontrollutvalgets prioriteringer 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon. Utvalget har også laget en tentativ tidsplan for 

gjennomføring av prosjektene: 

Tema Gjennomføring 

Anskaffelser 2016 

Prosjektgjennomføring av større investeringer 2016 

Økonomistyring, målstyring og internkontroll 2017 

Psykisk helse og rus 2018 

IKT/informasjonssikkerhet 2017 

Etikk, etiske retningslinjer og arbeidsgiverstrategi 2017 

Barnevern 2018 

Tilskudd innen kultur og idrett 2018 

Vann og avløp 2019 

 

Kontrollutvalget vil følge opp en undersøkelse i Plan og bygg medio 2016. 

Kontrollutvalget vil også følge med på og eventuelt komme tilbake til 

flyktningeområdet. I tillegg er det iverksatt en forvaltningsrevisjon om unge 

sosialhjelpsmottakere. 

Basert på den rammen som ligger i kontrakten med BDO, kan det gjennomføres 

mellom 2 og 3 forvaltningsrevisjonsprosjekter i året. 

Utvalget har identifisert områder og tema utover de prioriterte. På disse 

områdene vil utvalget ta i bruk andre kontrollformer som å be om en orientering 

eller foreta egne undersøkelser. Det er også områder hvor utvalget vil avvente 

andre undersøkelser eller tilsyn før beslutning om igangsetting tas: 

Mobbing i skolen Avventer 

Fylkesmannens 
tilsyn i Bærum 

Barne- og familieetaten Avventer 
kommunestyresak 

Etterlevelse av klimaplanen Avventer revisjon 
av planen 
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Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 
bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner 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 

 

Rapportering av gjennomførte forvaltningsrevisjon 
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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