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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 
• 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 miljømål 

Oppnår kommunen miljømålene sine? 

 
Arbeider kommunen aktivt med tiltak for å oppfylle mål i energi- og 
klimaplanen? 
 
En aktuell problemstilling: 

• I hvilken grad er målsettinger og tiltak i klimaplanen oppfylt? 
 
Ordfører er positiv til et prosjekt innenfor temaet her. 
 
FN’s bærekrafts mål er aktuelt her.  

 

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. 
 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere om Rælingen 

kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial dumping i bygg- og 
anleggsprosjekter. 
En aktuell problemstilling: 
I hvilken grad etterlever Rælingen kommune krav og retningslinjer som skal 
forhindre sosial 
dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 
Ordfører sier kommunen har noen store byggeprosjektet så dette er et veldig 
aktuelt tema. 

 

Forvaltningsrevisjon 
av offentlige 
anskaffelser 

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? 
 
Rælingen var tidligere med i et interkommunalt samarbeid om innkjøp som nå 

er avviklet og flyttet tilbake til kommunen. Innkjøpsavdelingen er nyopprettet 
og kontrollutvalget bør derfor vurdere å avvente en eventuell undersøkelse på 
dette området til sent i perioden. 

 

Forvaltningsrevisjon 
av 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.  

Forvaltningsrevisjon 
av avviksmeldinger 
innen helse 

Romerike Revisjon har gjennomført en spørreundersøkelse mot de ansatte i 
eldreomsorgen i forbindelse med en forvaltningsrevisjonsrapport om kvalitet i 
hjemmesykepleie (2019). Resultatet fra undersøkelsen tyder på at det kan 
være aktuelt å undersøke dette området. 

 
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å undersøke om 
Rælingen kommune har en internkontroll og et kvalitetssystem som sikrer at 
brukere og pasienter får de helse- og omsorgstjenestene de har krav på. 

 

Forvaltningsrevisjon 
av digitalisering - 
gevinst, forsvarlig, 
sikkert og trygt 

Aktuelle vinklinger: 
Hvor forsvarlig og sikkert er det når man digitaliserer. Har kommunen etablert 
digitale løsninger som sikrer en effektiv og trygg kommunikasjon med sine 
innbyggere? 
Blir kommunens tjenester bedre med digitalisering? Blir det mer effektivitet? 
Alenegang, eller samarbeid med andre? 
 
Helseopplysninger til 15 elever med fysisk og psykisk funksjonshemning lå 
tilgjengelig på en app. Kommune får et gebyr på 800.000 kr. 

 

Forvaltningsrevisjon 
av kommunal akutt 
døgnenhet (KAD)  

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) var tidligere organisert som et 
vertskommunesamarbeid. Dette samarbeidet er nå avviklet. 
 
KAD er et integrert tjenestetilbud ved Korttids- og rehabiliterings-avdelingen 
ved Fjerdingby helsetun. Innleggelse skjer etter at lege har avklart 
behandlingsbehovet og avtalt innleggelse på KAD. Tilbudet er den del av den 

kommunale helsetjenesten og erstatter innleggelse på sykehus der dette ikke 
er påkrevd. 
 
Det forrige kontrollutvalget gjennomførte en undersøkelse på KAD hvor de så 
på utviklingen i bruken av tilbudet på KAD nedre Romerike. 

https://www.rokus.no/uploads/1/1/9/3/119308358/vedlegg_til_sak_28-
18.pdf  
 
Kontrollutvalget kan vurdere å se på KAD tjenesten sent i perioden, etter at 
det har fått virke en stund. En tilnærming kan være å se på hva som fungerer 

og hva som ikke fungerer, og se på den generelle driften og økonomien. 
Ordfører er positivt til et slik prosjekt. 

 

Forvaltningsrevisjon 
av barn og unge – 

utenforskap   

Utenforskap har tidligere vært 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 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 
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alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og manglende integrering er de viktigste 
årsakene til at personer faller utenfor.  

Forvaltningsrevisjon 
av kvalitet- og 
utviklingsarbeid i 
skolen    

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere kommunens 
innsats for å styrke læringsresultatene i skolen. Følgende problemstillinger kan 
være aktuelle: 

1. I hvilken grad har kommunen et forsvarlig system for å følge opp 

resultatene fra nasjonale prøver? 
2. I hvilken grad følger kommunen opp strategiplanen for kvalitetsarbeid 

i skolen? 
 
Eidsvoll kontrollutvalg har i 2020 gjennomført en undersøkelse på dette 
området https://www.rokus.no/uploads/1/2/9/7/129776960/rapport.pdf  

 

 

Interkommunale selskaper som er aktuelle for forvaltningsrevisjon 

➢ Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV IKS) og Nedre Romerike 
Avløpsselskap IKS (NRA IKS) 

➢ Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 
➢ Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 
➢ Strandveien 1 AS, og datterselskap 

Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 

dette vil også være avgjørende for ressursbruken. I 2021 har kontrollutvalget 
400 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. 

 

 

https://www.rokus.no/uploads/1/2/9/7/129776960/rapport.pdf
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