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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 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 sykefraværsarbeid i Sørum kommune (2014) 
 Forvaltningsrevisjon på Introduksjonsordning for flyktninger (2014) 

 Revisjonsundersøkelse – Utvidelse av Sørum kirkegård kostnadsoverslag 
for strakstiltak (2014) 

 Revisjonsnotat – Dokumentgjennomgang vedrørende leieavtale Fossjordet 
(2015) 

 Forvaltningsrevisjon på Krogstad Miljøpark AS (2015) 
 Forundersøkelse for kontrollutvalgene – Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike (SNR) – pengestøtte, prosjektmidler og habilitet (2015) 

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 Sørum kommune. 

I tillegg til at overordnet analyse er viktig som grunnlag for utvalgets 

kontrollaktiviteter, kan analysen også være et viktig kontrollverktøy i seg selv. 
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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. 

Ulike tilnærminger i forvaltningsrevisjoner  
Kontrollutvalget vil utforme formål og problemstillinger for prosjektene ved 

bestilling av forvaltningsrevisjon. De fleste forvaltningsrevisjoner både i Sørum 
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 
Sørum kommune bestiller ca. 1 forvaltningsrevisjonsprosjekt 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 
Kontrollutvalget har identifisert følgende områder som er aktuelle for 

forvaltningsrevisjon.  

Tema Tidsplan  Prioritet 

Psykisk helse / Mobbing 2017 1 

Håndtering av fremmedspråklige 2020  

Hjemmebaserte tjenester 2017  

Institusjon – sykehjem 2017  

NAV 2017 2 

KAD 2018  

Barnevernet 2018  

Plan og byggesak 2019  

Oppfølging av kommunens vedtak 2018 3 

IKT 2019  

Foretak til etat 2018 4 

Etiske retningslinjer/Administrative rutiner 2017  

 

Under følger en nærmere beskrivelse av de utvalgte kontroll- og tilsynsområdene 

kontrollutvalget har identifisert: 

Mobbing 
Et godt psykososialt miljø er grunnleggende for at den enkelte eleven skal kunne 

utvikle seg positivt. Skolen er en av de mest sentrale arenaer i barn og 

ungdommers liv. Skolen er stedet for læring og utvikling, men uten en 

grunnleggende følelse av trygghet, tilhørighet og inkludering hos den enkelte 

elev, vil ikke læring få det riktige fokus. Oppfyllelsen av elevenes rett til et godt 

psykososialt miljø skjer på skolen. Det er skoleledelsen og de ansatte som i det 

daglige må arbeide for et godt skolemiljø. Kommunen som skoleeier er imidlertid 

øverste ansvarlige for at dette blir oppfylt. 

 

Kontrollutvalget ønsker blant annet å se på hvilken strategi Sørum kommune har 

vedrørende dette arbeidet. Er det en overordnet strategi, er den operasjonalisert 

ut i organisasjonen og evalueres arbeidet jevnlig?  

 

Da kommunen er i gang med bygging av ny 1-10 skole på Frogner-Melvold 

ønsker kontrollutvalget og prioritere dette sent i perioden.     

  

Psykisk helse 
Det er en økende tendens av psykiske lidelser hos barn og unge i Sørum 

kommune. Kontrollutvalget ønsker å kontrollere hvordan det jobbes med dette 

på den enkelte skole. Utvalget vil også se på hvordan samhandlingen er i 

kommunen vedrørende dette tema – blant annet helsesøstertjenesten. Fanges 

psykiske lidelser opp og deles informasjonen med alle relevante etater? 

 

Kontrollutvalget ser dette som et meget viktig område og ønsker derfor å 

prioritere dette området først. 
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Håndtering av fremmedspråklige 
Flyktningsituasjonen verden står ovenfor i dag er på et historisk høyt nivå, og 

aldri før har Norge mottatt en så stor andel flyktninger. Sørum har vedtatt å ta 

imot inntil 30 flyktninger pr. år i tillegg til familiegjenforente. Det er utfordringer 

knyttet til boliger og fast arbeid. Dette fordrer et tett samarbeid mellom 

flyktningetjenesten og NAV. Voksenopplæringen vil trenge større plass og det vil 

være nødvendig med barnehageplasser. 

 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse av hvor vellykket dette 

arbeidet har vært i Sørum kommune.   

 

Hjemmebaserte tjenester og Institusjon (sykehjem) 
Tjenesteområdet har de siste årene hatt store utfordringer med å tilpasse 

aktiviteten til økonomirammen. Dette har medført betydelig merforbruk, spesielt 

i hjemmebaserte tjenester. En ressursanalyse som ble gjennomført våren 2015 

viser at Sørum kommune har en høy dekningsgrad når det gjelder 

institusjonsplasser, sammenlignet med andre kommuner. 

 

I planperioden vil antall eldre øke. Samtidig vil gjennomsnittlig liggetid i sykehus 

reduseres. Dette medfører at presset på kommunale omsorgstjenester øker, og 

mer av behandlingen som tidligere ble gitt på sykehus, vil i fremtiden bli utført i 

kommunen. I henhold til vedtatt strategi for eldreomsorg skal flest mulig bo 

hjemme lengst mulig. Dette fordrer at ressursbruken i sektoren dreies fra 

omsorg i institusjon til hjemmebasert omsorg. 

Det ønskes blant annet en analyse av KOSTRA-tall da det er usikkerhet rundt 

rapportering av hjemmebaserte tjenester. Det sies at flere tjenester er lagt 

under hjemmebaserte tjenester i Sørum kommune enn i sammenlignbare 

kommuner. Hjelpemidler i hjemmet er også tatt opp som et stikkord. 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om områdene underlegges 

forvaltningsrevisjon. 

Institusjon - sykehjem 
Se forrige punkt. 

NAV 
Kontrollutvalget er opptatt av å undersøke hvordan kommunen jobber med unge 

arbeidsledige, trygdede mv. Unge som faller utenfor er også nevnt. Utenforskap 

er satt på dagsorden av Kommunens Sentralforbund (KS), og betegner 

mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være 

personer som står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset 

sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet. 

Utenforskap kan ramme alle, men noen grupper er mer utsatt. Barn som utsettes 

for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder har økt risiko for å få psykiske vansker 



 

6 
 

senere i livet. Særlig tre grupper rammes av utenforskap på arbeidsmarkedet. 

Det er unge, innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte. De som står utenfor 

fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Psykiske helseproblemer, rus- og 

alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de viktigste 

årsakene til at personer faller utenfor. 

Kontrollutvalget ser dette som et meget viktig område og ønsker derfor å 

prioritere dette relativt høyt. 

KAD 
Samhandlingsreformen krever at kommunene skal ta mer ansvar fra 

spesialisthelsetjenesten. Dette innebærer konkret krav om å etablere egne 

senger kommunal akutt døgnenhet (KAD) for psykisk helse fra 1.1.2017 i takt 

med reduksjonen i distriktspsykiatrisk senter (DPS).  

 

I flere artikler i Romerike Blad 

(http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-

problematisk/s/5-43-84046 - http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-

pasienter/s/5-43-75921) er det beskrevet at de fleste av sengeplassene har stått 

tomme etter 1 års drift. Belegget har vært svært lavt. I dag er de årlige 

driftskostnadene for et kommunalt akutt døgntilbud, KAD Nedre Romerike 

(Kommunal akutt døgnenhet), rundt 25 millioner kroner, fordelt mellom Ahus og 

de sju eierkommunene på Nedre Romerike; Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Fet, 

Sørum, Nittedal og deler av Enebakk. Fra 2016 er tilbudet lovpålagt og 

finansieringen overføres kommunene. 

 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon.  

 

KAD driftes av Skedsmo kommune som vertskommune.  

    

Barnevernet 
Mengden med barn plassert utenfor hjemmet øker. Dette stiller store krav til å 

finne egnede og robuste hjem som evner å ta imot disse barna. 
 

Kontrollutvalget ønsker å starte med en orientering fra rådmannen. Etter å ha 

fått informasjon vil kontrollutvalget vurdere om området underlegges 

forvaltningsrevisjon.   

 

Plan og byggesak 
Kontrollutvalget ønsker å se på svarfrister og selvkost innenfor dette området.  

 

Oppfølging av kommunens vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å undersøke om kommunen har et overordnet system for 

å sikre at kommunestyrevedtak blir fulgt opp, og i hvilken grad vedtak fra 

http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046
http://www.rb.no/nyheter/ordforere/skedsmo/tomme-senger-er-problematisk/s/5-43-84046
http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921
http://www.rb.no/ett-ar-nesten-uten-pasienter/s/5-43-75921
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kommunestyret faktisk er blitt iverksatt som forutsatt. Det kan også undersøkes 

om administrasjonen rapporterer tilbake til kommunestyret om iverksettelsen og 

oppfølgingen av vedtakene de har fattet. 

 

IKT 
IT brukes som et verktøy i hele kommunen. E-handel, e-faktura, elektronisk 

saks- og arkivsystem mv. er eksempler på nyvinninger innenfor IT-området. 

Dette stiller også krav til et økt fokus og regeletterlevelse innenfor personvern og 

informasjonssikkerhet. Aktuelle områder å undersøke kan være pleie og omsorg 

og/eller rådmannens stab. Kontrollutvalget ønsker å undersøke hvordan Sørum 

kommune etterlever dette. 

 

Foretak til etat 
Under behandlingen av sak 142/15 i kommunestyret den 16.12.2015 ble det 

besluttet at Sørum kommunalteknikk KF og Sørum kommunale eiendomsselskap 

KF oppløses som foretak og overføres til Sørum kommune med virkning fra 

01.01.2016.  

 

Kontrollutvalget ønsker å undersøke resultatet – eventuelt hvilke 

innsparingstiltak og effektiviseringer er oppnådd?   

 

Etiske retningslinjer/Administrative rutiner  
Kontrollutvalget er opptatt av at kommunen har et godt etisk reglement som 

følges og brukes av alle ansatte. Kontrollutvalget vil undersøke at kommunen har 

et levende etisk reglement som er satt opp i henhold til kommunelovens 

bestemmelser og følger b.la. etikkportalens retningslinjer og anbefalinger. Er de 

ansatte involvert i arbeidet med reglementet, og er det operasjonalisert ut i hele 

organisasjonen? 

Kontrollutvalget vil starte med å be rådmannen om en orientering før eventuelt 

en nærmere undersøkelse blir vurdert.   

 

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.  
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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. 


