
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kontrollutvalget skal påse at det 
utføres forvaltningsrevisjon av 
kommunens virksomhet, og av 

selskaper kommunen har 
eierinteresser i. 

 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024  
Kontrollutvalget i Nes 
kommune 

 

 
 

Revidert av kontrollutvalget 19.10.2022, sak 
xx/22 



1 
 

Innhold 
 

Innledning ................................................................................................................................................ 2 

Kontrollutvalgets rolle ............................................................................................................................. 2 

Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon ......................................................................... 2 

Risiko- og vesentlighetsvurdering ........................................................................................................... 3 

Kontrollutvalgets kontrollformer ............................................................................................................ 4 

Kontrollutvalgets forslag til prosjekter .................................................................................................... 5 

Økonomi/budsjett ................................................................................................................................... 7 

Rapportering............................................................................................................................................ 7 

Rullering av planen .................................................................................................................................. 7 

 

 
 
  



2 
 

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 ordfører 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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Gjennomførte forvaltningsrevisjoner så langt i denne perioden 
• Forvaltningsrevisjonsrapport om overordnet internkontroll Nes kommune 2020 
• Forvaltningsrevisjonsrapport om trygt drikkevann I Nes kommune 2021 

 

I bestilling: 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt om beredskap 2022 

Kontrollutvalgets reviderte forslag til prosjekter 
Basert på en ny vurdering er følgende områder identifisert som aktuelle for 
forvaltningsrevisjon. 

Prosjekt  Tema   

Forvaltningsrevisj
on av psykisk 
helse 

I Nes, som i resten av landet, ser vi en økning av innbyggere med utfordringer 
knyttet til egen psykisk helse. Ensomhet og stress oppleves hos flere unge. Flere 
undersøkelser viser at befolkningen generelt blir mindre aktiv, og i Nes er det flere 
inaktive barn og unge enn i fylket og landet for øvrig. (Kilde: Planstrategi 2020 – 
2023) 
 
Romerike Revisjon har hatt undersøkelser om psykisk helse i flere av Romerikes 
kommuner (f.eks. Lørenskog og Nannestad). Her har kontrollutvalget i Lørenskog 
gjennomført en undersøkelse om psykisk helse og rus blant barn og unge i 2021: 
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/psykisk-helse-og-rus-barn-og-unge-i-
l%c3%b8renskog-kommune  
 
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? 

 

 

Forvaltningsrevisj
on av korrupsjon 

Økokrims trusselvurdering viser 60 – 90 % sannsynlighet for korrupsjon i 
kommunal sektor, og at risikoen er størst i forbindelse med anbudsrunder og 
tildeling av tillatelser. 
 
Har kommunen oppdatert oversikt over om det finnes nærstående parter mellom 
kommunens leverandører og innkjøpere, attestanter og/eller godkjennere av 
faktura? 

 

Forvaltningsrevisj
on av 
interkommunale 
selskaper - 
eierstyring 

Kommuner har stor frihet til å organisere tjenestene slik de finner det 
hensiktsmessig enten som del av kommunen som juridisk person eller gjennom 
etablering av selvstendige rettssubjekter.  
 
Norske kommuner kan velge å legge deler av 
virksomheten i egne selskaper. Når deler av virksomheten legges over i egne 
rettssubjekter som for eksempel aksjeselskaper eller interkommunale selskaper, 
må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. Kommunestyrets styring av 
selskapet må utføres i selskapets eierorgan. Kommunestyret har likevel det 
overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av de 
kommunaleide selskapene. 
 

 

https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/psykisk-helse-og-rus-barn-og-unge-i-l%c3%b8renskog-kommune
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/psykisk-helse-og-rus-barn-og-unge-i-l%c3%b8renskog-kommune


6 
 

At virksomheter eller tjenester skilles ut og legges i selskaper innebærer at 
betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres. Slik disse selskapene er 
organisert, skal selskapets ledende organer ha betydelig grad av frihet til å drive 
virksomheten. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god selskapsstyring 
setter grenser for hvor mye kommunene som eier disse selskapene kan og bør 
involvere seg i selskapenes virksomhet. 

Forvaltningsrevisj
on av effektivitet 
i eldreomsorgen 

Andelen eldre øker, flere med demenssykdom, flere overlever alvorlig sykdom, 
flere lever lengre med kronisk sykdom. Viktig å kartlegge og vurdere kommunens 
kostnadseffektivitet og kostnadskontroll innenfor pleie- og omsorgstjenestene. 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. 
 
Kontrollutvalget er opptatt av dette med tilstrekkelig kapasitet – også om 
pasientgrupper blir skilt slik som f.eks. demens og eldre. Her har kontrollutvalget i 
Aurskog-Høland gjennomført en forundersøkelse om kommunens tjenestetilbud til 
personer med demens. 
file:///C:/Users/oyshag/Downloads/Forunders%C3%B8kelse%20demensomsorg(0
02).PDF   
Formålet med forundersøkelsen var å vurdere nærmere om det er indikasjoner på 
at tilretteleggingen av tjenestetilbudet til personer med demens i kommunen har 
vesentlige svakheter og mangler. På bakgrunn av denne forundersøkelsen 
anbefalte revisjonen at det burde igangsettes en forvaltningsrevisjon. Aktuelle 
problemstillinger i en undersøkelse kan være: 
1. I hvilken grad sørger kommunen for at ansatte i den hjemmebaserte tjenesten 

får nødvendig opplæring om oppfølging av personer med demens og deres 
pårørende? 

2. I hvilken grad tilrettelegger kommunen for at personer med demens kan bo 
lengst mulig i eget hjem? 

3. I hvilken grad er tjenestetilbudet til personer med demens tilpasset den 
enkeltes behov?  

 

Forvaltningsrevisj
on av byggesak 

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? 

 

Forvaltningsrevisj
on av mobbing 

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 Nes 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. 
 
Statsforvalteren gjennomførte felles nasjonalt tilsyn på skolemiljø høsten 2021. 
Her ble det gjennomført tilsyn av Fjellfoten skole. Tilsynsrapporten kan dere finne 
her: 
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/supervision?supervisionReference=e
238ab11-b3a0-4f88-b69b-06f1103a2813  

 

Forvaltningsrevisj
on av barnevern 

Nasjonalt pågår det et arbeid med å innføre en oppvekstreform, ofte omtalt som 
barnevernsreformen, som vil tre i kraft i 2022. Reformen legger opp til en styrking 
av det forebyggende og tverrsektorielle arbeidet blant barn og unge i kommunene. 
Reformen gir også kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og 
økonomisk.  
 
Statsforvalterens forventinger: Reformen trådte i kraft 1. januar 2022. Vi forventer 
at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å gjennomføre reformen. 
Kommunen skal utarbeide en årlig tilstandsrapport om barnevernet som skal 
behandles i kommunestyret. 
Reformen forutsetter at kommunen ser tiltak for barn og unge i sammenheng. 

 

https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/supervision?supervisionReference=e238ab11-b3a0-4f88-b69b-06f1103a2813
https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/api/supervision?supervisionReference=e238ab11-b3a0-4f88-b69b-06f1103a2813
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Når reformen nå har tredd i kraft, har kommunene fått et større økonomisk og 
faglig ansvar på fosterhjemsområdet. 
I arbeidet med å gjennomføre reformen er det en forventning at kommunene 
vurderer hvordan og på hvilke områder de kan samarbeide med andre kommuner. 
Særlig gjelder dette utveksling av erfaringer mellom kommuner, utvikling av 
hjelpetiltak og i arbeid med fosterhjem. (kilde: Statsforvalterens forventningsbrev 
til kommunene 2022) 

 

Interkommunale selskaper som kan være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon 

 Romerike Krisesenter IKS 
 Øvre Romerike Brann og redning IKS (ØRB) 

 

Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 
dette vil også være avgjørende for ressursbruken. For revisjonsåret 2022/2023 
har kontrollutvalget 570 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 
Kontrollutvalget har fått fullmakt av kommunestyret til å fravike de vedtatte 
prioriteringene i planen. Kontrollutvalget har revidert planen i møtet 19.10.2022.  
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