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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 altså 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.  

Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller 

undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre.                                                                                                                                                                                    

Det er vanlig at kontrollutvalget får en myndighet av kommunestyret til å kunne 

gjøre endringer i planen og eventuelt 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. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på. 
 

Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig 
presist på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  
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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. Hensikten med ROV er å finne ut hvor det 

er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

 

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 vært gjennomført som et 

prosessarbeid i kontrollutvalget.  

Vurderingen bygger på et bredt grunnlag av kilder:  

• Kommunens egne plan- og strategidokumenter 

• KOSTRA-data (Statistikk kommunen rapporterer til SSB) og andre kilder 
• Folkehelseprofil 

• Skolebidragsindikator 
• Spørreundersøkelser der hvor dette er publisert 
• Orientering og innspill fra rådmannen 

• Innspill fra revisor 
• Tidligere forvaltningsrevisjoner 

• Innspill fra hovedtillitsvalgt og hovedverneombud 
• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen 
• For selskapene: Årsrapporter og saker behandlet i eiermøter mv. 

 

Kontrollutvalgets kontrollformer 
Etter gjennomført ROV, vil man ofte stå igjen med flere aktuelle områder som 

det bør ses nærmere på. Ut fra de ressurser som kontrollutvalget har til rådighet, 

så kan det ikke gjøres forvaltningsrevisjon av alle aktuelle områder. 

Kontrollutvalget har da ulike kontrollformer som kan tas i bruk. Dette kan 

illustreres ved figuren nedenfor. Tiltak som krever lite ressurser fra 

kontrollutvalgets side, slik som orienteringer fra rådmannen, er plassert nederst i 

trappa. 
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Kontrollutvalgets forslag til prosjekter 
Basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) foreslås følgende 

forvaltningsrevisjoner. Forvaltningsrevisjonsprosjektet - vedlikehold av 

kommunale bygg og veier ble bestilt juni 2020. Prosjektet om selvkost – 

indirekte kostnader er tema i etterlevelsesrevisjonen for 2020.  

Prosjekt  Tema   

Store investeringer Kommunen må øke inntekter/redusere utgifter med ca. 9,2 mill. kroner for å 
kunne betjene fremtidige renter og avdrag basert på forutsatt rentenivå. 

 

Helse og omsorg.  
Bemanning og 
sykefravær 

Kommunedirektøren har mottatt et varsel på omorganiseringen av helse- og 
omsorgstjenesten. Denne er behandlet i kontrollutvalget.  Ny 
virksomhetsleder er på plass, og har tatt tak i diverse utfordringer og 
problemstillinger.  
En evt. undersøkelse her bør dreies mot det som er utvalgets mandat – 
f.eks. kvalitet i tjenesteproduksjonen.  
 
En mulig tilnærming til å undersøke dette kan være å se på om helse- og 

omsorgstjenestene i Gjerdrum kommune er organisert på en hensiktsmessig 
måte for å 
ivareta kommunens oppgaver, og for å ivareta behovene til de ulike 
pasientgruppene? 
 
Det er et pågående prosjekt i kommunen om heltidsstillinger som kan være 
aktuelt å se på. 
 
Hovedtillitsvalgt i Gjerdrum kommune bekrefter utfordringene og uroen på 
sykehjemmet.    

 

Psykisk helse og rus Aktuelle problemstillinger kan være: 
1. I hvilken grad sikrer kommunen at personer med psykiske 

helseutfordringer og/eller rusavhengighet får et helhetlig og 
koordinert tjenestetilbud? 

2. Har kommunen et tilstrekkelig tilbud om bolig med oppfølging for 

personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet 
som har behov for dette? 

3. Har kommunen tilstrekkelig tilbud om ettervern og oppfølging for 
personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusavhengighet? 

4. I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem som sikrer at 
tjenestene til personer med psykiske helseutfordringer og/eller 
rusavhengighet er i samsvar med krav i regelverket? 

 

Tidlig innsats barn og 
unge 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å undersøke i hvilken 
grad Gjerdrum kommune ivaretar sitt ansvar for å 
sikre et målrettet og helhetlig forebyggende arbeid for barn og unge i 
risikosoner. 
 
Kommunen har ansvar for å bidra til å legge til rette for at barn og unge har 
gode og trygge oppvekstsvilkår, og at barn og unge som har behov for hjelp 
og omsorg får det. Kommunen har et ansvar for å følge nøye med på de 
forhold barn i kommunen lever under, samt finne og iverksette tiltak som 

kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. 
 
Undersøkelsen bør fokuserer på det forebyggende arbeidet som retter seg 
mot grupper av barn og unge hvor det er en forhøyet risiko for vansker eller 
spesielt negative tendenser.  
 
I forbindelse med Kovid-19 så bør man se på hvilke tiltak som er innført for 
å ivareta sårbare barn og unge? 
 
Enten så kan utvalget gå litt bredt ut å f. eks. undersøke disse aktuelle 
problemstillinger: 

1. Er det etablert hensiktsmessige systemer og rutiner for kommunens 
forebyggende arbeid for barn og unge i risikosoner? 
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2. I hvilken grad har kommunen etablert et tverrfaglig samarbeid som 
sikrer en helhetlig og målrettet innsats for barn og unge i risikosoner? 

 
Utvalget kan også vurdere å spisse prosjektet mer inn mot enten mobbing, 
psykisk helse, kvalitet i skolen e.l. mot barn og unge. 
 
Hvis mobbing blir valgt kan aktuelle problemstillinger være:  
1. I hvilken grad arbeider skoleeier og skoleledelse systematisk og 

kontinuerlig for et trygt og godt skolemiljø for alle elever? 
2. I hvilken grad følges elever som kan være/er utsatt for mobbing opp i 

samsvar med lovkrav?  

Barnevernet Barn som har vært i kontakt med barneverntjenesten er en særlig sårbar 
gruppe. 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 barneverns-reformen.  
 
Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på 

barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig 
innsats. 
Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og 
familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. 

 

Offentlige anskaffelser Her tenker kontrollutvalget på kommunens oppfølging av rammeavtaler på 
anskaffelser.  
 
Når avtalen er inngått, enten i kommunen, eller av ØRU, hvordan følges da 
dette opp videre i kommunen? Er det etablert et internkontrollsystem for 
dette og blir det fulgt opp? 
 
Ved bygg- og anleggsprosjekter må Arbeidslivs-kriminalitet (sosial dumping) 
ivaretas.  
 
Offentlige kontrakter må også ivaretas her.   

 

Byggesaksbehandling Har kommunen en forsvarlig saksbehandling av byggesaker? 
 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere om 
kommunen har en forsvarlig saksbehandling 

av byggesaker. 
 
Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. I hvilken grad er det etablert en tilstrekkelig internkontroll for 
byggesaksbehandlingen? 

2. I hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsfrister? 
3. Hvordan er kommunens dispensasjonspraksis? 

 

Overordnet 
internkontroll 

Kommunesektoren forvalter felleskapets verdier og leverer tjenester som er 
av stor betydning både for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet som 
helhet. En god internkontroll vil kunne bidra til å forebygge feil og 
misligheter og samtidig bidra til kvalitet, effektivitet og forutsigbarhet i 
kommunenes tjenesteleveranse. Samtidig er det viktig å påpeke at gode 
systemer og rutiner for internkontroll i seg selv ikke er tilstrekkelig, men må 
etterleves og følges opp i praksis. 
 
Kommuneloven § 23 nr. 2 gjør det klart at kommunedirektøren har ansvar 

for å føre betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet, herunder 
etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Med internkontroll menes 
det overordnede administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske 
tiltak og prosesser som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, 
organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av lov (KS 2012, COSO 2013). 
 
En mulig tilnærming til en undersøkelse kan være å vurdere i hvilken grad 
kommunen har et helhetlig internkontrollsystem, på overordnet nivå, som 
legger til rette for betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet. 
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Følgende problemstillinger kan legges til grunn: 
 

1. I hvilken grad er det etablert et system som sikrer at 
internkontrollrutiner i kommunen til enhver tid er samlet, tilgjengelig og 
oppdatert? 

2. I hvilken grad gjennomføres systematiske risikovurderinger på 
overordnet nivå? 

3. I hvilken grad er det etablert en praksis for avvikshåndtering på 
overordnet nivå? 

 
Undersøkelsen kan avgrenset til å gjelde en overordnet, sektorovergripende 
gjennomgang av kommunens samlede internkontrollsystem. Undersøkelsen 
omhandler dermed ikke den spesifikke internkontrollen på kommunens ulike 
tjenesteområder, hvor det ofte foreligger internkontrollkrav i særlov. 

 
Hovedverneombudet i Gjerdrum sier TQM er lite brukt. Man hører lite om 
systemet internt. Lite skriftlige prosedyrer. 
 

Covid-19 I kjølvannet av covid-19 kan det være aktuelt å undersøke: 
• Hvordan har kommunens ledelse organisert og håndtert 

beredskapsarbeidet i ulike faser av korona-utbruddet? Hva har vært 
vellykket? Hva har vært utfordrende? 

• Hvilke tiltak er innført innenfor kommunens helsetjeneste? 
Kommunen har hatt smitte på sykehjem. 

• Hvilke tiltak er innført for å ivareta sårbare barn og unge? 
• Hvilke tiltak er innført for å ivareta sårbare voksne (psykisk helse) 
• Hvordan er innvandrere ivaretatt? (språkbarriere, annet syn på tillit 

til offentlig myndighet) 
• Hvordan har implementeringen av tiltak ute i organisasjonen 

fungert, og hvordan har samhandlingen mellom strategisk, 

operasjonelt og taktisk nivå vært? 
• I hvilken grad har kommunen samarbeidet med andre aktører i 

forbindelse med krisehåndteringen (sykehus, nabokommuner, 
fylkesmann mv.)? I hvilken grad har samarbeidet styrket den 
samlede krisehåndteringen? 

• Hvilke lærdommer kan trekkes av håndteringen av korona-
utbruddet? 

 

 

Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 
dette vil også være avgjørende for ressursbruken. I 2021 har kontrollutvalget 

280 timer disponibelt til forvaltningsrevisjon. 
 

Antall undersøkelser og hvilke undersøkelser som skal gjennomføres per år vil 
bero på bestilling(er) fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget må tilpasse de 
ressurser som er avsatt i budsjettet til dette formålet hvert enkelt år. 

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.  
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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. 
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VEDLEGG 

 

Gjennomført forvaltningsrevisjon 

• Forvaltningsrevisjonsrapport administrasjonens oppfølging av 
kommunestyrets vedtak 

• Forvaltningsrevisjonsrapport folkehelsearbeid del 1 

• Forvaltningsrevisjonsrapport digitalisering 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS 

• Forvaltningsrevisjonsrapport Digitale Gardermoen (DGI) - inngåelse og 

oppsigelse av kontrakt om ny leveranseplattform 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Romerike revisjon IKS 

• Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten 

• Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg og veier   

 


