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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 kommunedirektøren 

• Innspill fra revisor 
• Tidligere forvaltningsrevisjoner 

• Innspill fra ordfører, tillitsvalgte 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: 

 

Prosjekt  Tema   

Forvaltningsrevisjon av 
økonomistyring 

Kommunen er ny og har derfor ingen tidligere år å sammenligne med. Det 
blir mange budsjettjusteringer. Har kommunen kontroll hele veien? 
Hvordan går det med budsjettprosessen?  
Det er stort press på tjenestene. Dette krever god internkontroll, 
kompetanse og ledelse. En undersøkelse her kan ha ulke vinklinger: Ofte 
er ledere i tjenestene gode på fag. Har lederne tilstrekkelig kompetanse til 
å styre mot økonomiske mål? En annen tilnærming er om politikken 
mottar gode nok rapporter på økonomi og måloppnåelse. 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
lønn 

Rett lønn til rett tid. Variabel lønn er utfordrende i den nye kommunen – 
mye manuelt arbeid. Stort arbeidspress på lønnsavdelingen. 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å undersøke om 
Lillestrøm kommune har betryggende internkontroll på lønnsområdet? Det 
kan også undersøkes om Lillestrøm kommune har sikret at det er 
tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen lønnsområdet. Følgende 

problemstillinger kan være aktuelle: 
1. I hvilken grad har Lillestrøm kommune betryggende internkontroll 

på lønnsområdet? 
2. I hvilken grad sikrer Lillestrøm kommune at det er tilstrekkelig 

kompetanse og ressurser innen lønnsområdet? 
3. Skjer rapportering og utbetaling i henhold til krav i lov, forskrift 

og etter aktuelle retningslinjer? 
4. Hvordan jobbes det med harmonisering av lønninger etter 

kommunesammenslåingen? 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
gebyrer/selvkost 

En mulig tilnærming til dette feltet kan være å gjennomgå Lillestrøm 
kommunes metode for å beregne selvkost, herunder å belyse hvordan 
dette slår ut på gebyrer, samt å vurdere overholdelse av 
selvkostregelverket 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
helse og omsorg 

Hvordan håndterer Lillestrøm kommunen eldrebølgen? Kommunen peker 
på at de under 67 år koster mest. Dette kommer på toppen av 
eldrebølgen for de over 80 år. En mulig tilnærming til å undersøke dette 
kan være å kartlegge hvilke rutiner kommunen har for tildeling av 

tjenester til eldre i kommunen, og vurdere hvorvidt kommunen sikrer at 
tildeling av tjenester er basert på og tilpasset brukernes behov, samtidig 
som tjenestetildelinger understøtter BEON-prinsippet. Man kan også 
vurdere om helse- og omsorgstjenestene har en hensiktsmessig 
organisering, blant annet med tanke på bemanning og kompetanse. 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
plan og bygg – byggesak 

Følger kommunen regelverket for plan og bygg? Lillestrøm er en av 
landets mest attraktive utbygningskommuner. 
Få selvbyggere, mest profesjonelle utbyggere. Hva betyr det for 
nabolaget? Høyder på bygg. Kapasitet på byggesakskontoret – har 
organisasjonen kapasitet til å svare ut henvendelser raskere et lovens 
minstekrav? 
En mulig tilnærming til å undersøke dette 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? 
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Forvaltningsrevisjon av 
klima 

Lillestrøm er en kommune med betydelige klimautslipp. Følger kommunen 
opp sine klimamål? Har kommunen gode klimamål? Lillestrøm kommune 

har foreløpig ikke en egen plan for klimaarbeidet, men er i gang med 
arbeidet med å lage en fremtidsrettet klimaplan. Planen skal peke ut 
hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslipp 
samfunnet. Ny plan vil bygge på arbeidet som er gjort i de 3 kommunene 
Fet, Sørum og Skedsmo før kommunesammenslåingen. En undersøkelse 
er derfor kanskje aktuell sent i perioden. 
Lillestrøm kommune er en kommune med store natur- og 
landbruksressurser og gode forutsetninger for å skape en bærekraftig 
klima- og miljøutvikling. Kommunen forutsetter at klimautslippene skal 
ned. Den største andelen av utslippene er fra transportsektoren, der 
personbiltrafikk dominerer. Tema som klimatilpasning, artsmangfold, 
landskapsvern og bærekraftige energiløsninger er utfordringer i framtida. 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å klarlegge om 
målsettinger og tiltak m.m. i klimaplanen er oppfylt. En slik gjennomgang 
kan gi politikerne nyttig informasjon i forbindelse med klimaarbeidet som 
skal utføres i Lillestrøm kommune. 
En aktuell problemstilling: 

• I hvilken grad er målsettinger og tiltak i klimaplanen oppfylt? 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
barnevernet  

Kommunedirektøren skriver i økonomiplanen at det er behov for å gjøre 
en grundig analyse av barnevernet. Dette skal skje ved en gjennomgang 
av barnevernets ansvarsområder, herunder hvilke oppgaver som skal 
ligge til barnevernstjenesten, hvilke oppgaver som skal ligge til ressurs- 
og familieteamet, og hvilke tiltak som skal ligge til andre tjenesteområder. 
 
Fylkesmannens forventinger: 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 barnevernsreformen. 
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. 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
IKT-systemer   

Alle hovedsystemer er på plass. Kritisk drift er sikret. Med ny kommune er 
det mange systemer som skal harmoniseres, erstattes og læres. 
En mulig tilnærming til en undersøkelse på dette området kan være å 
vurdere Lillestrøm kommunes systematiske tilnærming til IKT-sikkerhet, 
drift og utvikling. 
En annen mulig tilnærming kan være å vurdere samkjøring og innføring av 
IKT-systemer i nye Lillestrøm kommune. Hvordan ble og blir 
systeminnføringene planlagt, styrt og fulgt opp? 

 

 
 

Forvaltningsrevisjon av 
organisasjon    

Lillestrøm kommune er en ny kommune med en ny organisering. 
2020 må brukes til å vurdere om dette er den beste organisatoriske 
løsningen, eller om det må gjøres justeringer. Harmonisering vil være et 

viktig arbeid, både i tjenestene, men også internt i organisasjonen. En 
mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å undersøke om 
Lillestrøm kommune har tilrettelagt for en tilfredsstillende organisering og 
ledelse. 
(Bør kanskje avvente mot slutten av perioden slik at organisasjonen har 
fått satt seg litt) 
Aktuelle problemstillinger kan være: 

• Har Lillestrøm kommune tilrettelagt for en hensiktsmessig 
administrativ organisering? 

• Har Lillestrøm kommune tilrettelagt for god ledelse? 
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Forvaltningsrevisjon av 
arbeidslivskriminalitet 

(sosial dumping) 

Kontroll med oppfølging av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i 
offentlige kontrakter. Gjelder investeringer, men også andre off. 

kontrakter. Risiko for at vesentlige beløp unndras for beskatning. 
Kommunen skal i 2020 investere for 969 millioner. Det skal blant annet 
lånefinansieres med 769 millioner. 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere om 
Lillestrøm kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial dumping i 
bygg- og anleggsprosjekter. En aktuell problemstilling: 
• I hvilken grad etterlever Lillestrøm kommune krav og retningslinjer 

som skal forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 
 

Forvaltningsrevisjon av 
mobbing     

Sikrer kommunen et trygt og godt skolemiljø for elevene i grunnskolen? 
(Skedsmo har hatt digital mobbing som forvaltningsrevisjon. Kan vurdere 
en oppfølging av denne i 2021). 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å undersøke om 
skoleeier og den enkelte skole arbeider systematisk for å sikre et trygt og 
godt skolemiljø for elevene i grunnskolene i Lillestrøm kommune, samt om 
skolene har rutiner for å håndtere og følge opp tilfeller der elever ikke har 

et trygt og godt skolemiljø i samsvar med krav i opplæringsloven. 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
offentlige anskaffelser 

Stort og viktig område. Det anskaffes for store summer hvert år. 
Aktuelle problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen tiltak for å sikre at reglene om 
offentlige anskaffelser blir fulgt? 

2. I hvilken grad bruker kommunen rammeavtalene sine? 
3. I hvilken grad blir varer og tjenester anskaffet i samsvar med 

reglene om offentlige anskaffelser? 

 

Forvaltningsrevisjon av 
beredskap  

Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Konkrete oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven er utarbeidelse 
av en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av uønskede hendelser som 
kan ramme kommunen (helhetlig ROS) og å ha en oppdatert 
beredskapsplan for kommunens kriseledelse. Plan- og bygningsloven 
pålegger kommunen å forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal 
planmyndighet. Kommunene må generelt sikre bedre kvalitet på risiko- og 
sårbarhetsanalysene av arealplanene som vedtas. 
 
Risikobildet er i endring og kommunen bør ha spesiell oppmerksomhet 

mot konsekvensene av klimaendringer og sårbarheten i IKT og 
samfunnskritisk infrastruktur. Øvrige tema som kommunene bør fokusere 
på er: 
• vurdere sårbarheten og nødvendige tiltak i egen infrastruktur og 

tjenesteproduksjon, 
• sikre gode ROS-vurderinger og vedta nødvendige planbestemmelser i 

arealplanene, spesielt i skredutsatte byggeområder og områder med 
storulykkevirksomhet. 

 
Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – 
til å kunne ta vare på seg selv under uforutsette hendelser som bortfall av 
strøm, mobilnett, vann, avløp og legemidler. 

 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere om 
kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med 
gjeldende regelverk med fokus på flom og skred. 
Aktuelle problemstillinger: 
1. Etterlever kommunen kravene til beredskapsplikt i henhold til 

forskriften? 
2. Er kommunens organisering av beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 
3. Har kommunens et tilfredsstillende fokus på: 

a. Forebygging, forberedelser og opplæring? 

b. Håndtering av situasjoner og øvelser? 
c. Evaluering og rapportering? 
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Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 
dette vil også være avgjørende for ressursbruken. I 2021 har kontrollutvalget 

1400 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.  

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. 

 

 

 


