
 

 
Behandlet i kontrollutvalget 10.11.2020, sak 80/20.   

Plan for for forvaltningsrevisjon  
2020-2024 
Kontrollutvalget i Kongsberg kommune 

 



 
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS · Org.nr. 921 693 230 · post@vikus.no · www.vikus.no 

 
1 

  

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, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 
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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er en lovfestet form for revisjon av offentlig virksomhet som inngår i den 
kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget som skal påse at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper. 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.  

Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to kjernespørsmål:  

• Gjør man de riktige tingene?  

• Gjør man tingene riktig?  

Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon om 
administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. Forvaltningsrevisjon er 
på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og 
administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring.  

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke kan overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer eller andre 
kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og måloppnåelsen, men 
ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale virksomheten. Revisor må legge 
vekt på å arbeide balansert mot politisk sensitive områder. 

Kontrollutvalgets rolle 
Som det fremgår ovenfor, skal kontrollutvalget sørge for at det gjennomføres 
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette gjelder både den kommunale forvaltningen og 
kommunens interkommunale selskaper, heleide aksjeselskaper og deleide aksjeselskaper 
sammen med andre kommuner. I henhold til kommuneloven § 23-3 skal kontrollutvalget 
utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. 

Det er vanlig at kontrollutvalget får myndighet av kommunestyret til å kunne gjøre endringer i 
planen og supplere med andre undersøkelser etter hva som kan være kontrollbehov. I tillegg er 
det selvsagt opp til kommunestyret selv å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner. 

Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. Her stilles det 
krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål som ønskes besvart), hvilken 
metode revisor skal benytte og nærmere om revisors rapportering. Kontrollutvalget vurderer hva 
det ønskes svar på. 

Det er revisors faglige ansvar å sørge for at det blir gjort tilstrekkelige undersøkelser for å svare 
på problemstillingene.  
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Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av tilnærmingsmåter når det 
gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    

• Systemorientert forvaltningsrevisjon 
• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge tilnærmingsmåter. Man kan ha 
en problemstilling som undersøker om kommunen har systemer/rutiner og internkontroll på et 
felt som skal sikre god praksis. Da arbeider man systemorientert. I en annen problemstilling vil 
man undersøke om hvordan praksis egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den 
ønskede virkning. Da er undersøkelsen resultatorientert.    

Nedenfor følger en oversikt over kontrollutvalget og revisjonens oppgaver ved gjennomføringen 
av en forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av kommunen og 
kommunens selskaper. Det er sekretariatet som har stått for denne analysen. Hensikten med 
ROV er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon ut fra hvor det er risiko for 
vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

Bestilling Utarbeidelse av prosjektplan 

Holde seg orientert 
om fremdrift 
Vurdere eventuelle 
forslag  

Prosjektgjennomføring 
oppstart 

 
datainnsamling 
analyse 
rapportskriving 
kvalitetssikring 
dokumentasjon 

Behandle revisjonsrapport Til stede i kontrollutvalget 
ved overlevering av rapport 

Rapportering til 
kommunestyret 

Til stede i kommunestyret 

Oppfølging 

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens oppgaver 
 

 

Presentasjon av 
funn 
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Metode og gjennomføring av denne vurderingen har stikkordsmessig vært som et prosessarbeid 
i kontrollutvalget. Vurderingen bygger på et bredt grunnlag av kilder.  

Kontrollutvalgets kontrollformer 
Kontrollutvalget har flere kontrollformer utover forvaltningsrevisjon som tas i bruk. Dette kan 
illustreres ved figuren nedenfor. Orienteringer fra kommunedirektøren benyttes i mange saker, 
og kan danne grunnlag for kontrollutvalgets beslutning knyttet til å bestille revisjon på ett 
konkret tema. Oppfølging av statlige tilsyn er en annen kontrollform kontrollutvalget benytter 
systematisk i tillegg til å dra på besøk hos virksomheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets forslag til prosjekter 
 

Prosjekt  Tema og problemstillinger  

Kommunen som aktør i 
samfunnsutvikling   

Kommunen skal gjennom sin virksomhet og sin organisering legge 
til rette for et funksjonsdyktig kommunalt selvstyre, lokalt 
folkestyre og et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv 
innbyggerdeltagelse. Hvilke tiltak har kommunen gjort for å legge til 
rette for dette? Hvordan ivaretas barn og unges interesser i 
planlegging av kommunal planstrategi, kommuneplan og 
reguleringsplan? Hvordan implementeres og evalueres 
kommunens mange ambisiøse, langsiktige mål og strategier for å 
nå disse målene? Hvordan er samhandling mellom sektorene for å 
støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten i 
frivillig sektor? 

 

Orienter-
inger 

Følge 
opp 
tilsyn fra 

 

Besøke 
virksom-
heter 

Utrednin
g  

Eierskap
s-kontroll 

Forvaltni
ngsrevisj
on 

Høring 
Granskni
ng 
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Etikk og varsling  Offentlig sektor har en spesiell rolle som forvalter av myndighet og 
fellesskapets ressurser. Det stilles krav til at kommunal virksomhet 
skal kjennetegnes av tillit og bygges på høy etisk standard. 
Kommunen har nylig revidert etiske retningslinjer. Det ble utført 
forvaltningsrevisjon på området i 2015 hvor det ble gitt 
anbefalinger  

• Om å øke kjennskapen til etiske retningslinjer og 
varslingsrutiner og innholdet i dem hos alle ansatte på alle 
nivåer 

• styrke fokuset på etiske utfordringer og kritikkverdige 
forhold knyttet til mellommenneskelige relasjoner, dvs. 
tjenesteyting og arbeidsmiljø 

• Kommunen bør vektlegge og opprettholde og styrke en 
åpen ytringskultur  

GDPR kan også være et område innen etikk og varslin og om 
hvordan kommunen ivaretar personvernet og retningslinjene i 
GDPR. Dette prosjektet ble vurdert i 2019. 

 

Omsorgstjenestene Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen, tilbys nødvendige omsorgstjenester. Mange pårørende 
opplever at de får en uriktig og uforholdsmessig stor omsorgsbyrde 
når et voksent familiemedlem trenger kommunale tjenester og at 
tjenestene etter utskriving fra sykehus oppleves ikke å være nok 
eller riktige. Tjenesteområde av stor betydning for den enkelte 
tjenestemottaker, og for kommunens økonomi. Mulige vinklinger 
kan være  

• budsjettering og budsjettstyring 
• kvalietet på tjenestene – derav brukermedvirkning, stabilitet 

og trygghet for brukere 
• Sykefravær - nærvær og samspill med ansatte og ledelse, 

vikarbruk-sammenheng mellom heltid og deltid, 
turnusplanlegging, kompetanse/ressursbruk 

Har kommunen gode styringsmekanismer for tldeling av tjenester? 
Tildeles tjenestene på rett nivå i omsorgstrappa? Har tjenetsene 
god kvalitet? Har kommunen god kontroll ved tildeling? 

 

Barnevern Kommunen har høye driftsutgifter pr. barn med undersøkelsessak 
eller tiltak, dvs. barn der kommunen ikke har overtatt omsorgen. 
Samtidig ser vi at kommunen bruker vesentlig mindre (brutto 
driftsutgifter) pr. barn som er plassert av barnevernet, enn 
sammenlignbare kommuner. 

Stortinget har vedtatt barnevernreformen som vil gi kommunene et 
større ansvar for tilbudet barn får fra barnevernet. Det forventes at  

kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å forberede seg til 
barnevernsreformen. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra 
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til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et 
tidlig tidspunkt. En forvaltningsrevisjon kan rettes inn mot å 
undersøke måloppnåelse og effekt av slike tiltak. 

Rådmannens 
internkontroll 

Økonomisk internkontroll er en sentral del av virksomhetens 
internkontroll, og knytter seg til regnskapet, og transaksjoner som 
ender i regnskapet. Den skal bidra til at kommunen når sine 
økonomiske mål, og forhindre misligheter. Mulig vinkling på 
forvaltningsrevisjon kan være om ledere har tilstrekkelig 
kompetanse til å styre mot økonomiske mål? En annen tilnærming 
er om politikken mottar god nok styringsinformasjon i rapporter på 
økonomi og måloppnåelse.  

Internkontroll er et vidt begrep og kan omfatte prosesser for å gi 
rimelig sikkerhet for målrettet og effektiv drift, pålitelig 
rapportering, og overholdelse av lover og regler. Området anbefales 
til forvaltningsrevisjon da ny kommunelov tydeliggjør rådmannens 
internkontrollansvar. Rådmannens internkontroll får liten omtale i 
kommunens årsmelding. 

 

Byggesaksbehandling Byggesaksområdet reguleres i hovedsak av plan og bygningsloven, 
med tilhørende forskrifter og veiledere. Kommunene utøver 
myndighetsutøvelse gjennom å fatte vedtak innenfor blant annet 
deling og oppmåling, byggesøknader, utslippssøknader og 
reguleringsplaner. Byggesaksbehandling og reguleringsarbeid er 
viktige områder for utviklingen av en kommune. En utfordring er å 
ha god kontinuitet og kompetanse. Svakheter i saksbehandling og 
veiledning kan medføre at tiltak som ikke skulle vært godkjent blir 
godkjent, eller omvendt. Mulige vinklinger kan være om kommunen 
har etablert rutiner/systemer for å avdekke og å følge opp brudd 
på plan og bygningsloven (ulovligheter)?  

 

Mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 

Det kan være aktuelt å undersøke blant annet i hvilken grad 
botilbud og kommunale tilbud ellers er tilstrekkelig differensiert og 
tilpasset den enkelte tjenestemottaker. Det er tale om en svært 
sårbar brukergruppe og press på de økonomiske rammene for 
tjenestene. Det kan også være aktuelt å undersøke tilbudet til barn 
med nedsatt funksjonsevne, herunder tilrettelegging for sosial 
deltakelse. Ikke alle barn med nedsatt funksjonsevne får delta på 
de samme sosiale arenaene som friske barn. Sektoren skole og 
oppvekst har ikke alltid ressurser til å sikre disse barna nok 
trygghet, tilsyn og assistanse på skolefritidsordningene, og 
foreldrene må finne egne løsninger. En mulig vinkling kan også 
være i hvilken grad benyttes medvirkning, brukererfaringer og 
brukerundersøkelser i tjenesteutviklingen? 
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Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og dette vil også 
være avgjørende for ressursbruken. Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag fremmet forslag 
om kr. 615 000 til forvaltningsrevisjon, noe som innebærer at utvalget kan bestille to 
forvaltningsrevisjoner. Budjettet behandles i kommunestyret. 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. Dette innebærer at 
den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til kommunestyret. 
  
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges opp, og 
kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om 
hvordan kommunestyrets merknader til forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i 
årsrapporten, eventuelt i egen sak.  
 

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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