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1. Innledning 

Vårt ønske er at denne overordnede risiko- og vesentlighetsanalysen (ROV) skal være et nyttig 

verktøy for å sette seg inn i den enkelte kommunes rolle, ansvar og arbeidsoppgaver, samt det 

tilbudet kommunen yter. Analysen er spesielt rettet mot politikere i kontrollutvalget og 

kommunestyret, men vi håper den også skal være interessant for administrasjonen og andre som 

ønsker å sette seg nærmere inn i kommunens virksomhet.  

1.1. Bestilling 

Kontrollutvalget i Rollag kommune har vedtatt at Viken kommunerevisjon IKS (VKR) skal utarbeide en 
overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet og av selskaper som kommunen har 
eierinteresser i. 
 
1.2. Formål 

Formålet med risiko- og vesentlighetsanalysen er å gi kontrollutvalget og kommunestyret et 

overordnet verktøy for å velge områder innen kommunens virksomhet som det kan være 

hensiktsmessig å sette spesielt fokus på, ved å gjennomføre forvaltningsrevisjon og / eller 

eierskapskontroll. 

1.3. Sentrale bestemmelser 

Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal sørge for at det utføres forvaltningsrevisjon av 

kommunes virksomhet, og av selskaper kommunen har eierinteresser i.1  

1.3.1. Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.2 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.  

Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne 

 

 

1 Kommuneloven (2018) § 23-2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet punkt c) 
2 Kommuneloven (2018) § 23-3. Forvaltningsrevisjon 
   RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
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ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. Gjennom å vedta plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon får kommunestyret en aktiv og sentral rolle, som er ment å styrke de folkevalgtes 

kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommunestyret kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden, dersom eventuell årlige gjennomgang avdekker 

behov for justeringer. 

Forholdet mellom forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon 

Ved gjennomføringen av regnskapsrevisjon skal revisor vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar 

med lov og forskrift3, samt om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i 

samsvar med lov og forskrift. Videre skal revisor vurdere om årsberetningen inneholder de 

opplysningene som lov og forskrift krever, om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer 

overens med årsregnskapet, samt om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige 

beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets 

premisser for bruken av bevilgningene. Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og 

avdekke misligheter og feil.  

Med andre ord vil det være opp til kontrollutvalget gjennom forvaltningsrevisjon å eventuelt stille 

spørsmål til kommunens økonomiforvaltning utover det som gjelder årsregnskapet. 

Fra 2020 skal revisor foreta en forenklet etterlevelseskontroll 4 med økonomiforvaltningen. Revisor 

skal foreta en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal legges frem for kontrollutvalget, og en 

skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen skal rapporteres innen 30. juni.  

Dette er en ny oppgave som er tillagt regnskapsrevisor, og som kommer i tillegg til den ordinære 

rapporteringen på regnskapsrevisjon. Lovutvalget forutsatte i sitt forslag at dette skulle gjøres med 

begrenset omfang av ressurser, basert på moderat sikkerhet. Oppgaven er ikke revisjon og 

bekreftelse med høy sikkerhet, men en kontroll som gjøres med langt enklere handlinger, i tråd med 

ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon.  

Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter ikke vurderinger av produktivitet, 

kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og virkninger. Slike vurderinger faller inn under 

forvaltningsrevisjon.  

 

 

 

3 Kommuneloven (2018) § 24-5. Regnskapsrevisjonens innhold 
4 Kommuneloven (2018) § 24-9. Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 
   God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, utarbeidet i et samarbeid 
mellom DnR og NKRF – Utkast til høring. 
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1.3.2. Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  

Som for forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap, med sikte på å finne ut hvor det er størst behov for 

eierskapskontroll 5. Også denne planen skal vedtas av kommunestyret selv, men kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

1.4. Kommunens ansvar og roller 

Kommunene må håndtere risiko i mange ulike dimensjoner. Kommunelovens formålsbestemmelse6 

fremhever kommunenes sentrale ansvar og roller; 

§ 1-1.Lovens formål 

Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge 
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. 

Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive 
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og 
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og 
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige. 

Kommunens virksomhet kan derfor ut fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende: 

• et funksjonsdyktig kommunalt selvstyre, lokalt folkestyre og et sterkt og representativt 

lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltagelse 

• yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne 

• utøve offentlig myndighet 

• være effektiv, tillitsskapende og bærekraftig 

Dette kan danne utgangspunkt for vurdering av risiko og vesentlighet med utgangspunkt i følgende 

spørsmålsstillinger:7 

 

 

5 Kommuneloven (2018) § 23-4. Eierskapskontroll 
6 Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål 
7 Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 2 



 

 

 

 

8 Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Rollag kommune   |   2020   |   Risiko- og vesentlighetsanalyse 

• Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

• Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

• Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på? 

• Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

• Driver kommunen effektivt, tillitsskapende og bærekraftig? 

Ut fra kommunens størrelse, og tilgjengelige ressurser, har vi valgt å belyse disse momentene der det 

er relevant i et samfunnsperspektiv, et brukerperspektiv og et organisasjonsperspektiv. Disse er i 

egne kapittel. I tillegg har vi et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i 

selskaper.  

Ved å ta utgangspunkt i kommunens overordnede plandokumenter vurderer vi om kommunen har 

fokus på de krav som kommuneloven stiller til en kommune.  

1.5. Korona pandemien 

Under arbeide med risiko- og vesentlighetsanalysen rammet korona pandemien i verden. Dette 

påvirker samfunnet og kommunen på mange områder. Det er utfordrende i skrivende stund og 

kartlegge risiko og konsekvenser av pandemien for samfunnet/kommunen totalt sett og på det 

enkelte området, samt kort og langtidseffekter. Vi har i denne analysen under det enkelte området 

tatt med ting som opplagt er og blir en konsekvens av pandemien. Hvilke kompensasjonsordninger 

som staten gir kommunen opp mot mer kostnader og inntektstap er også usikkert i skrivende stund.   
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2. Metode - leseveiledning 

I dette kapittelet beskrives metoden rapporten bygger på og systematikken – oppbyggingen av 

rapporten. 

2.1. Teorigrunnlag 

Vi har utarbeidet denne analysen med utgangspunkt i NKRFs «Veileder i risiko- og 

vesentlighetsvurdering8» og «Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll9».  

Her danner COSO rammeverket10 utgangspunkt for gjennomgang av sammenhengen mellom mål, 

risiko og styrings- og kontrolltiltak.  Gjennomgangen vil ikke være revisjon, men en overordnet 

beskrivelse og vurdering med henblikk på å avdekke områder hvor det er stor risiko for avvik, 

eksempelvis innenfor måloppnåelse, regeletterlevelse, og økonomi.  

Denne analysen er en overordnet og generell analyse av kommunen. Det vil si at den ikke er 

uttømmende i forhold til de områder som det kan være hensiktsmessig å utføre forvaltningsrevisjon 

eller eierskapskontroll innenfor.  

Kommuner kan sies å være en organisasjon som i utgangspunktet skal forvalte og tilby innbyggerne 

det samme tjenestetilbudet uansett hvor i landet kommunen ligger. På denne bakgrunn kan man si at 

kommuner har en stor grad av felles trekk, og dermed også er utsatt for en del risikofaktorer som er 

like. Dette kan vi omtale med begrepet generell risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan 

utsettes for fordi kommunen leverer en type tjeneste. Generelle risikofaktorer for kommunene kan vi 

for eksempel finne i Fylkesmannens tilstandsrapport for kommunene eller Helsetilsynets årlige 

tilsynsrapport.  

Det er forskjeller mellom kommunene som kommer til syne der lokaldemokratiet har valgt å tilby 

tjenester som ikke er lovbestemt, der kommuner velger å sette bort tjenesteproduksjonen til andre, 

eller samarbeider med andre om å utføre tjenestene. Andre forskjeller på kommuner er demografiske 

og geografiske forhold. Noen kommuner har naturressurser som gir de et godt inntektsgrunnlag. 

Dette kan gi forskjellige utfordringer i forhold til omfang av og valg av løsninger for å tilby 

befolkningen tjenestene de har krav på. I tillegg er det forskjeller i kommunens økonomiske 

forutsetninger og kompetanse på de enkelte områdene. Dette kan vi omtale med begrepet 

kommunespesifikk risiko. Dette er risikofaktorer som kommunen kan utsettes for på bakgrunn av 

kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere en type tjeneste på. 

 

 

8 Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019 
9 Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018 
10 COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017 
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Analysen er basert på en vurdering av kommunen med utgangspunkt i plandokument, KOSTRA-

rapportering, økonomisk informasjon, bruker-/spørreundersøkelser, informasjon fra nøkkelpersoner, 

kontrollutvalgets vurderinger og revisjonens generelle kunnskap om risikoområder innenfor de 

enkelte deler av kommunen. Analysen gjelder også selskaper hvor kommunen har eierinteresser.  

Det er viktig å påpeke at de områder som anbefales i denne analysen ikke er et resultat av revisjon. 

De konklusjonene som fremkommer er basert på en vurdering av iboende risiko for et område, samt 

innsamlet informasjon om hva kommunen har av tiltak for å redusere slik risiko. Med risiko menes her 

sannsynligheten for at et forhold kan inntreffe og konsekvensen (alvorlighetsgraden) dersom 

angjeldende forhold (trussel) inntreffer. Endelige og kvalitetssikrede konklusjoner vil kreve at det 

utføres revisjon på området. 

Analysen deler kommunens tjenesteproduksjon inn i følgende tre perspektiver: 

• Samfunnsperspektivet – risikoen for at kommunen som organisasjon i samhandling med 

andre offentlige og private organisasjoner ikke klarer å ivareta innbyggernes behov og andre 

generelle samfunnsinteresser. 

• Brukerperspektiv – risikoen for at brukerne ikke får de tjenestene de har krav på gjennom lov 

og forskrifter og vedtatte mål i kommunen. 

• Organisasjonsperspektiv – risikoen for at tjenesteproduksjon ikke blir produsert på en 

ressursmessig (økonomisk) effektiv måte, og i tråd med lover og regler. 

I tillegg har vi med et eget kapittel med risikovurderinger som gjelder kommunens eierskap i 

selskaper.  

2.2. Risiko  

En kommune vil i stor grad utsettes for risiko på bakgrunn av to faktorer; 

• at kommunen skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester. 

• kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere tjenestene på. 

Vi har lagt til grunn en definisjon av risiko som en funksjon av sannsynlighet for at uønskede forhold 

inntreffer og konsekvenser dersom situasjonen oppstår. Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

Sannsynligheten for at uønskede forhold inntreffer en situasjon skal oppstå avhenger av; 

kompleksitet på området (iboende risiko) og kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak) 

Konsekvensen av at et forhold inntreffer kan være vanskelig å beregne. Noen situasjoner vil ha store 

konsekvenser for de som blir berørt, men de vil berøre veldig få. Andre situasjoner vil berøre mange 

flere, og kanskje alle innbyggere, men kan ha mindre konsekvenser for hver enkelt. Vi søker å gjøre en 

vurdering hvor vi ser på konsekvenser dersom et forhold skulle inntreffe; 
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• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for 

innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene. 

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten for 

kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, omdømme eller 

eksterne rammebetingelser. 

Vurdering av mulige konsekvenser (alvorlighetsgrader) kan gjøres ut fra ulike perspektiver:  

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 

virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst vesentlighet 

sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet trolig variere 

mellom de politiske grupperingene.) 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter sett 

i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 

vesentligst. 

• Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 

tjenesteområde anser som vesentligst.11 

Vi har valgt å vekte ovenstående punkter på en skala fra 1 til 3, hvor 1 vurderes som veldig lav 

sannsynlighet (for at et forhold kan inntreffe) og ubetydelig konsekvens (dersom et forhold inntreffer) 

og 3 vurderes som veldig høy sannsynlighet og veldig alvorlig konsekvens. Ut fra tallfestingen får vi 

en gjennomsnittlig sannsynlighet og konsekvens for hvert område/hver tjeneste som er omtalt.  

Dette kan illustreres slik:  

• Sannsynlighet vurdert ut fra: 

o kompleksitet på området (iboende risiko) 

o kommunespesifikk risiko (risikoreduserende tiltak) 

• Konsekvensen hvis et forhold inntreffer: 

o for den enkelte innbygger 

o for kommunen som organisasjon 

  

 

 

11 Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4 
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Vurderingen av risiko kan fremstilles slik: 

I kapittel 4-6 er utvalgte områder 

beskrevet ut fra det enkelte 

perspektiv som er tatt med i 

analysen og risiko innenfor disse 

områdene vurdert ut fra ovennevnte 

modell. I kapittel 7 er de vurderte 

risikoene fra hvert enkelt område 

samlet og illustrert i et diagram som 

vist til høyre. Den detaljerte 

fremstillingen av hvordan risiko er 

vurdert, kan ses i vedlegg 1.  

Dersom det på et område (eller for en tjeneste) er høy sannsynlighet og stor konsekvens, bør det 

vurderes å iverksette nærmere undersøkelse. Hvis det er høy sannsynlighet, men mindre konsekvens, 

eller lav sannsynlighet, men en stor konsekvens, kan det også være aktuelt å vurdere behovet for 

nærmere undersøkelse.  

I vurderingen av risiko har vi tatt utgangspunkt i at risiko i en viss utstrekning er knyttet til at en 

kommune skal levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester. I så måte anser vi at konsekvensene 

for innbyggerne eller kommunen dersom en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / 

tjenesten vil være stort sett lik uavhengig av hvilken kommune som leverer den. Den samme 

betraktningen gjelder for kompleksiteten på området. I enkelte tilfeller vil andre faktorer som for 

eksempel kommunestørrelse og kommunalt samarbeid om oppgaveløsningen kunne påvirke 

vurderingene. Den faktoren som i stor grad vil variere fra kommune til kommune er 

kommunespesifikk risiko. Dette er kommunens valg av måte å organisere, produsere og levere 

tjenestene på, og dermed eventuelle risikoreduserende tiltak. Med unntak av denne variabelen har vi 

valgt å utarbeide normtall for kommunene som benyttes som utgangspunkt i vurderingen. For den 

kommunespesifikke risikoen har vi valgt å sette denne til moderat (2), og så justere denne ut fra 

kunnskapen vi tilegner oss gjennom analysen. 

Dette er femte gang revisjonen gjennomfører en risiko- og vesentlighetsanalyse / overordnet 

analyse av eierkommunene. Normtallene vi har benyttet er basert på vårt arbeid med de fire tidligere 

analysene, erfaringer fra forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, samt dialog med 

kommuneadministrasjoner, politikere og fagmiljøer. 

I analysen vil denne risikovurderingen i stor grad basere seg på revisors vurdering. Vi prøver å 

involvere flere i disse vurderingene, både de som er involvert i den aktuelle analysen, og andre som 

regnskapsrevisorer med erfaring fra revisjon av kommunen. 

I noen tilfeller har vi også hatt en gjennomgang av risiko med kommunens administrasjon 

(ledergruppe). Men i flere tilfeller har administrasjonen ikke ønsket å delta på dette. De har sett på 
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den overordnede analysen som revisjonens vurdering av kommunen, og dermed ikke sett det naturlig 

at de skal «påvirke» vurderingene. 

 

2.3. Vesentlighet 

Vesentlighet er et begrep med mange betydninger og definisjoner avhengig av i hvilken 

sammenheng det benyttes. I regnskapsrevisjon brukes begrepet ofte om feilinformasjon som 

enkeltvis eller samlet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som treffes av brukerne 

av regnskapet. Andre betydninger av vesentlighet går i retning av for eksempel hvor omfattende, 

hvor stor andel av noe det reviderte område utgjør. Eller det kan gå i retning av hvilken betydning en 

feil, svakhet eller mangel vil kunne ha for kommunen, samfunnet eller en større eller mindre gruppe 

innbyggere / brukere. 

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 12 peker på at det er svært vanskelig, om ikke umulig, å 

måle ulike sektorers og virksomhetsområders vesentlighet opp mot hverandre. Det er anbefalt å ikke 

prøve å måle hva som er viktigst av for eksempel skole, eldreomsorg, vann og avløp og kultur, eller å 

rangere de ulike områdenes vesentlighet. Analysen bør bidra til at områder som anbefales for 

forvaltningsrevisjon er vesentlige, men ikke nødvendigvis de mest vesentlige. I tillegg bør den bidra 

til at en tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet over tid blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon. 

I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I risikovurderingen legger vi vekt på hvilke 

konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og i denne vil elementer av 

vesentlighetsbegrepet inngå.  

2.4. Informasjonsgrunnlag 

2.4.1. Dokumentasjon fra kommunen 

I denne risiko- og vesentlighetsanalysen har vi benyttet styringsdokumenter fra Rollag kommune. I 

referanselisten fremkommer det hvilke dokumenter revisjonen har innhentet fra kommunen.  

Den overordnede analysen vil i hovedsak basere seg på kommuneplan og handlingsprogram, 

årsberetning, sektorplaner, men også andre kilder er benyttet, slik som regnskap, kommunes 

nettsider, KOSTRA-tall og annen offentlig tilgjengelig statistikk, mm.  
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2.4.2. Revisjonens kunnskap og erfaring fra tidligere arbeid med kommunen 

I denne analysen bygger vi på erfaringer og funn fra tidligere gjennomførte forvaltningsrevisjoner, 

undersøkelser, selskapskontroller, samt erfaringer og funn fra regnskapsrevisjon.  

I referanselisten fremkommer det en oversikt over rapporter levert til kommunen de senere årene. 

2.4.3. Spørreundersøkelse og dialog med politisk nivå 

I forrige runde med analyser som ble gjennomført i 2015/2016 ønsket vi å utvide analysen med hvilke 

synspunkter politikerne har på hvor de største risikoene i en kommune ligger, og hvor de mener det 

er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjon. Vi utviklet derfor en spørreundersøkelse, hvor vi 

inviterte politikerne til å ta stilling til områdene som er beskrevet under de 4perspektivene / 

delkapitlene i denne rapporten. Undersøkelsen ble sendt ut til medlemmer av kontrollutvalgene og 

kommunestyrene. Med utgangspunkt i disse ønsket vi at politikerne skulle besvare spørsmål om: 

• Hvor "viktig" de anser de ulike områdene 

• Hvilke 5 områder de mener bør prioriteres for forvaltningsrevisjon 

• Årsaker til at de prioriterer disse områdene 

I tillegg ble kontrollutvalgsmedlemmene også spurt om hvilke erfaringer – kommentarer de hadde til 

den overordnede analyse for perioden 2015 – 2019. 

Undersøkelsen ble sendt til medlemmer av kontrollutvalgene og kommunestyrene. Den ble sendt ut 

til de sittende (avtroppende) medlemmene mot slutten av valgperioden. Deltagelsen i forrige runde 

(2015) viste en svarprosent på 45 % samlet for kommunene. 

Undersøkelsen som ble gjennomført før sommeren 2019 fikk en svarprosent samlet på 39 %. 

Resultatet av undersøkelsen kan i sin helhet ses i kapittel 8.  

2.4.4. Dialog med administrativ ledelse 

I arbeidet med denne analysen har vi hatt kontakt med administrasjonen. Det ble gjennomført et 

oppstartsmøte hvor vi gikk gjennom bakgrunn for og intensjonen bak risiko- og 

vesentlighetsanalysen. Vi gikk også gjennom vårt behov for informasjon og dokumentasjon til 

arbeidet. 
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2.4.5. Nasjonale trender for forvaltningsrevisjon 

Deloitte AS gjennomførte på vegne av KS en kartlegging av «Det kommunale og fylkeskommunale 

risikobildet» 13 for perioden 2016-2020. Dette var blant annet basert på analyse av innsamlede planer 

for forvaltningsrevisjon, vedtatt av norske kommunestyrer og fylkesting.  

Kartleggingen av det kommunale risikobildet viste at det var innenfor tjenesteområdet administrasjon 

og organisasjon det var høyest forekomst av risikoområder, slik kommunene selv vurderte det. 

Innenfor dette området pekte internkontroll seg ut, tett fulgt av risikoområdet personal, sykefravær 

og HMS. Dernest var det tjenesteområdet helse- og omsorgstjenester som hadde høyest forekomst, 

der psykisk helse og rus var identifisert som risikoområdet med høyest forekomst. I den andre enden 

av skalaen var tjenesteområder som barnehage, næringsarbeid og kultur. Det var ingen vesentlige 

forskjeller ved sammenligning på tvers av fylker eller på tvers av kommunestørrelse. 

Vi viser derfor til at kartleggingen tyder på tendenser landet over der noen tjenesteområder får større 

fokus fra kontrollutvalgene, mens andre tjenesteområder har blitt nedprioritert. 

Ved å gjøre en enkel analyse av gjennomførte forvaltningsrevisjoner som er publisert gjennom NKRFs 

forvaltningsrevisjonsregister 14, ser vi noe av de samme trendene. Her er en stor andel av 

forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunal sektor i Norge samlet, og kategorisert i; tjenesteområde, 

tema, hovedfokus og fokusområde. 

Flest rapporter er kategorisert innenfor tjenesteområde annet, skole, pleie og omsorg og 

selskapskontroll. Et lavt antall rapporter er kategorisert innenfor områdene bolig, tannhelse, kultur, 

samferdsel, vei, beredskap, kommunal og regional utvikling, sosialtjenester og barnehage. 

Økonomisk internkontroll, økonomiforvaltning og økonomistyring er det dominerende tema. Andre 

tema som forekommer ofte er annet, eierskapskontroll, anskaffelser, skole og pleie og omsorg. Et 

fåtall rapporter er kategorisert innenfor temaene Avhending/salg, beredskap, barnevern, barnehage, 

kommunal og regional utvikling, rus, bolig, miljø, sosialtjenester og barnevern. 

Når det gjelder rapportenes hovedfokus er dette i stor grad regelverksetterlevelse og styringsinfo-

verktøy. Det er i liten grad rapporter med hovedfokus på kvalitet, produktivitet og måloppnåelse. 

Dette vises også ved at virksomhetsstyring er det dominerende fokusområdet. Det er også noe fokus 

på brukertilpassede tjenester og myndighetsutøvelse, mens det er få rapporter innenfor 

fokusområder som iverksettelse av tiltak, anskaffelser, miljø og byutvikling samt gransking og 

misligheter.  

 

 

13 Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017 
14 https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og https://www.forvaltningsrevisjon.no/ 

https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
https://www.forvaltningsrevisjon.no/
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2.4.6. KOSTRA 

KOSTRA15 står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, 

prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. 

pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne 

kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet. 

KOSTRA-databasen – Faktaarkene - ble avviklet 15. mars 2018. Faktaarkene ble erstattet av KOSTRA 

nøkkeltall med utvalgte tall for de ulike tjenesteområdene.  

Innen aktuelle områder har vi valgt å ta med KOSTRA nøkkeltall og herunder kommunens 

kvalitetsindikatorer og ressursbruk vurdert opp mot sammenlignbare kommuner. Av sammenlignbare 

grupper har vi valgt å ta med gjennomsnittstallene fra KOSTRAs valgte kommunegruppe16 for den 

aktuelle kommune, fylket kommunen tilhører og landsgjennomsnittet.  

Avvik fra sammenlignbare grupper kan ha flere årsaker. Det er viktig å være klar over at KOSTRA-tall 

alene ikke er egnet for å benyttes som grunnlag til å gjøre konklusjoner.  

Dersom kommunens ressursbruk innen et område er lavere enn sammenlignbare grupper, kan dette 

bety at kommunens tjenester ikke er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. 

Dette kan i sin tur medføre at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte 

forhold også innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare grupper. 

En kommunes ressursbruk innenfor et område kan også avhenge av politiske prioriteringer av det 

enkelte område. Et sikrere svar på hva avvik i ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere 

gjennomgang av angjeldende områder. 

 

2.4.7. Kommunebarometeret 

I tillegg til KOSTRA-tallene har vi valgt å presentere kommunens rangering fra Kommunal rapports 

"Kommunebarometer17". Dette er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 151 

nøkkeltall som er gruppert innenfor 12 ulike sektorer18. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig 

lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i 

hovedsak hentet fra KOSTRA, med tillegg av offentlig statistikk fra SSB, Utdanningsdirektoratet, 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Undersøkelsen 

 

 

15 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 
16 Se vedlegg 2 for en oversikt over hvilke kommuner som inngår i KOSTRAs kommunegruppe. 
17 http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret 
18 https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
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publiseres i mars, med tall fra foregående år. Kommunebarometeret 2020 bygger således på tall og 

statistikk som gjelder for 2019. 

Kommunebarometeret rangerer kommuner og gir karakter for å gjøre bildet lettere å lese. Kommunal 

rapport anser ikke resultatet for å være perfekt, men at barometeret gir en god indikator, en kilde til å 

kunne stille spørsmål og ikke minst la de mindre gode lære av de bedre. Rangeringen må ikke ses på 

som en kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen bedre og noen svakere 

rangeringer. Generelt vil en kommune med lavere inntektsnivå ha dårligere plasseringer enn en 

kommune med høye inntekter. Likevel viser barometeret at noen kommuner skiller seg ut, og at det 

som regel er store forskjeller mellom de beste og svakeste innenfor hver sektor. I små kommuner kan 

spesielle faktorer gi kraftige utslag. 

De 12 sektorene har følgende vekting: 

Barnehage (10 %) Kostnadsnivå (5 %) Saksbehandling (2,5 %) 

Barnevern (10 %) Kultur (2,5 %) Sosialtjenesten (7,5 %) 

Grunnskole (20 %) Miljø og ressurser (2,5 %)  Vann, avløp og renovasjon (2,5 %) 

Helse (7,5 %) Pleie og omsorg (20 %) Økonomi (10 %) 

 

Grunnskole og pleie og omsorg utgjør samlet 40 prosent av barometeret. Disse etterfølges av 

barnevern, Barnehage og økonomi, og samlet utgjør disse 5 sektorene 70% av barometeret. De minst 

vektlagte sektorene har en vekt på 2,5 prosent. Vektingen er skjønnsmessig, og det gjøres for å skille 

mellom de viktige nøkkeltallene og de som er interessante, men relativt sett lite viktige. 

Karakterer for nøkkeltallene, og dermed sektorene, settes ved at gjennomsnittet for kommune-Norge 

settes til 3,5. Dette innebærer at kommuner som oppnår høyere enn 3,5 anses å være bedre enn 

gjennomsnittet i landet, og oppnår man lavere enn 3,5 anses å være dårligere enn gjennomsnittet.  

I tillegg til kommunebarometeret utarbeider Kommunal Rapport «Økonomibarometeret» som viser 

kommunens plassering og historiske plasseringer innenfor en rekke økonomiske måltall, og 

«Fremtidsbarometeret» som viser hvordan utsiktene for kommunen er fire år frem i tid. 

2.4.8. Tilsynsmyndigheter 

Kommunene er i kontakt med flere statlige19 tilsynsmyndigheter, som skal holde tilsyn med 

kommunenes praksis på ulike områder. 

 

 

19 Kommuneloven (2018) Kapittel 30. Statlig tilsyn 
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Fylkesmannen20 fører tilsyn med en rekke av kommunenes tjenesteområder, slik som fagområdene 

Vergemål, Barn og foreldre, Barnehage og opplæring. Folk og samfunn, Miljø og klima, Landbruk og 

mat, Helse, omsorg og sosialtjenester, Kommunal styring, Plan og bygg, samt Samfunnssikkerhet og 

beredskap. 

Fylkesmannen skal samordne21 planlagte statlige tilsynsaktiviteter å vurdere det samlete omfanget 

av statlig tilsyn med den enkelte kommunen. I tillegg har fylkesmann en rolle i oppfølging av 

kommuner som er satt under statlig kontroll på grunn av økonomisk ubalanse22 (ROBEK).  

Helsetilsynet23 er statens tilsynsorgan for Barnevernet, Sosiale tjenester og Helse- og 

omsorgstjenester. 

Mattilsynet24 er statens tilsynsorgan for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Mattilsynet skal være med 

å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, 

miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver knyttet 

til kosmetikk og legemiddel, og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. 

Arbeidstilsynet25 er statens tilsynsorgan for å følge opp at virksomheter holder et høyt nivå med 

hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, samt at de ivaretar sitt ansvar etter blant annet 

arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen. 

Arkivverket26 skal gjennom tilsyn sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjons-forvaltning i 

offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivenes liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i 

dagligarkiv til langtidslagring i arkivdepot. 

Kartverket 27 er tilsynsmyndighet for matrikkel. Formålet med tilsynet er å følge opp om matrikkelen 

blir ført i samsvar med lov og forskrift, og tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med 

kommunen avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med matrikkelloven. 

 

 

 

 

20 https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/ 
21 Kommuneloven (2018) § 30-6.Samordning av statlige tilsynsmyndigheter 
22 Kommuneloven (2018) Kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse 
23 Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/ 
24 Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/ 
25 Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/ 
26 Arkivverket: https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn 
27 Kartverket: https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-
matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/ 

https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
https://www.helsetilsynet.no/
https://www.mattilsynet.no/
https://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/
https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/
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2.4.9. Andre kilder 

SSB Kommunefakta28 er en nettside hvor det er samlet et utvalg relevant statistikk om den enkelte 

kommune. Det presenteres statistikk fra områdene; Befolkning, Bolig, Arbeid og utdanning, Kultur, 

Helse og Kommunens økonomi.  

Buskerudstatistikk29 var en årlig rapport som ble utarbeidet av utviklingsavdelingen i Buskerud 

fylkeskommune. Rapporten var en tabellsamling med relevant statistikk for Buskerud 

fylkeskommune og kommunene i Buskerud. 

Viken fylkeskommunes statistikk- og tabellbank30 er en nettside hvor det løpende publiseres 

statistikk om Viken. Statistikkbanken er organisert etter FNs 17 bærekraftsmål. Den delen av 

statistikken som ikke lar seg plassere i et bærekraftsmål er organisert etter tema.  

Åpenhetsindeksen 2018 31 er utarbeidet av Pressens offentlighetsutvalg, får å se på hvor åpne Norges 

kommuner er og hvor tilgjengelig informasjon er. Undersøkelsen har målt både hvor raske og 

korrekte kommunene er til å håndtere sine innsynskrav, og hvor tilgjengelig viktig informasjon, som 

journaler, dokumenter, informasjon og kontaktdata er på kommunenes nettsider. 

Pasient- og brukerombudet i fylkene utgir en årsmelding 32 som beskriver de områdene ombudet 

mener spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten må ta inn i sitt 

kvalitets- og endringsarbeid. Ombudet mottar en rekke henvendelser og er i tett og direkte kontakt 

med mange pasienter, brukere og pårørende, og deres tilbakemeldinger, opplevelser og erfaringer 

skal alltid være en sentral del av sektorens endringsprosesser mot bedre kvalitet og tryggere 

helsehjelp.  

  

 

 

28 SSB Kommunefakta: https://www.ssb.no/kommunefakta 
29 Buskerudstatistikk: http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/ 
30 Viken statistikk- og tabellbank: https://statistikk.akershus-fk.no/webview/ 
31 Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, Pressens offentlighetsutvalg, april 2018 
32 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 

https://www.ssb.no/kommunefakta
http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/
https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
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3. Generelt om kommunen 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er 

rangert som den 333 beste kommunen i Norge totalt i 

2020, ut fra nøkkeltallene. 

 

 

3.1. Demografi 

 Kommunefakta 33 for Rollag kommune: per 4. kvartal 2019  

 Rollag kommune Landet 

Befolkning   

 

Folketall 1390 5 356 789 

Endringer i befolkningen:   

 Fødte 9 12 148 

 Døde 14 10413 

 Nettoflytting 2019 -24 8 721 

 Vekst i befolkningen siste kvartal -9 10 791 

Forventet utvikling (SSB hoved prognose):   

 Befolkning i 2030 1303 5 735 539 

 Befolkning i 2040 1206 6 056 244 

Bolig   

 
Eneboliger 724 1 276 690 

Leiligheter 16 1 230 915 

Beboere per husholdning 2,17 2,16 

Bor på landbrukseiendom 42,9 % 7 % 

Bor trangt 6,2 % 10,3 % 

Arbeid og utdanning   

 

Sysselsatte i prosent av befolkningen 15 – 74 år   

 Begge kjønn 69,5 % 67,1 % 

 Menn 71,6 % 69,5 % 

 Kvinner 67, 1% 64,5 % 

Samlet inntekt – median  618 000 524 200 

 

 

33 SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta. 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes totale rangering  

2018 2019 2020 

195 223 333 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta
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 Kommunefakta 33 for Rollag kommune: per 4. kvartal 2019  

Andel med utdannelse på universitets- og høyskolenivå 22,5 % 34,1 % 

Barn med barnehageplass 88,9 % 92,1 % 

Elever i SFO / AKS 72,2 % 60,8% 

 

3.2. Organisering 

Rollag kommune har per 2020 følgende organisering:
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3.3. Økonomi 

 
Kommunefakta 34 for Rollag kommune: 

Foreløpige tall 2019 

16.mars 2020 

 

Kommunens økonomi Kommune Landet 

 Driftsresultat 0,3 % 1,9 % 

Kommunens lånegjeld per innbygger 69 343 74 791 

Kommunens driftsinntekter per innbygger 157 810 89 262 

Kommunens driftskostnader per innbygger 159 696 88 692 

 

 

 

34 SSB – Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta. 

https://www.ssb.no/kommunefakta
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Økonomiske data om Rollag kommunes økonomi35:  

Beløp i kr per innbygger  Regnskap 

 

 

Foreløpige 

tall 16.mars 

2020 

 

ÅR 2017 2017 2018 2018 2019 2019 

Økonomisk variabel Kommune Landet Kommune Landet Kommune Landet 

Brutto driftsutgifter totalt 158717 82012 156920 85361 159696 88692 

Korrigerte brutto 

driftsutgifter totalt 125554 65693 126512 68356 129014 70563 

Netto driftsutgifter totalt 77377 57832 83496 60520 91049 62993 

Brutto driftsinntekter i alt 161135 84713 154499 87109 157810 89262 

Netto driftsresultat 3916 3207 -69 2265 535 1661 

Skatt på inntekt og formue 

inkludert naturressursskatt 26964 30562 28989 31520 29846 32749 

Rammetilskudd 45826 24239 45412 24808 48171 25735 

Eiendomsskatt totalt 7035 2570 7335 2666 8414 2748 

Frie inntekter 72790 54801 74401 56328 78017 58484 

Netto inntekt fra 

konsesjonskraft, 

kraftrettigheter og annen 

kraft for videresalg 2571 174 2701 225 3404 288 

Brutto investeringsutgifter 

totalt 29188 12327 3587 13324 12811 14808 

Netto lånegjeld 66108 66827 61889 71453 69343 74791 

Langsiktig gjeld ekskl. 

pensjonsforpliktelser 75760 83510 77569 88695 81188 94826 

Pensjonsforpliktelse 153950 96099 157301 98677 168392 102378 

 

Kommunen har ikke hatt regnskapsmessig merforbruk de tre siste årene. Kommunen har ikke 

uinndekket regnskapsmessig merforbruk fra tidligere år. 

 

 

35 SSS - 12137: Finansielle nøkkeltall fra bevilgnings- og balanseregnskapet i kroner per innbygger, etter region, regnskapsbegrep, 
statistikkvariabel og år 
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Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert som 

den 105 beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi. 

Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 331 beste 

kommunen i Norge. 

Ifølge økonomiplan har kommunen budsjettert med ca 112 mill 

kroner i frie driftsinntekter i 2020. De frie inntektene forventes å 

ikke øke i planperioden. 

Rollag kommune har planlagt investeringer for ca 16 mill kroner 

i planperioden 2020 – 2023, som er fordelt med følgende beløp 

per år:  

Tall i hele tusen 2020 2021 2022 2023 

Planlagte investeringer 290  3 980  1 930  1 000  

Finansiering:     

 Lån 7 610  3 000  0  0  

 Komp mva 592  240  386  200  

 Mottatte avdrag 250 250 250 250 

      

 

Rollag kommune har vesentlig høyere driftsinntekter og driftsgifter enn gjennomsnitts for landet, og 

noe lavere gjeld per innbygger. Gjelden øker ikke vesentlig i planperioden. 

 

  

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering 

innenfor området ØKONOMI 

2018 2019 2020 

140 399 105 
… innenfor området KOSTNADSNIVÅ 

2018 2019 2020 

161 202 331 
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4. Risikovurdering – Samfunnsperspektivet  

Samfunnsperspektivet tar for seg Rollag kommunes målsettinger i forhold til utviklingen av 

Rollagsamfunnet og hvordan det jobbes systematisk med denne utviklingen. Samfunnsperspektivet 

retter fokuset mot om kommunen som organisasjon, og i samhandling med andre offentlige og 

private organisasjoner ivaretar innbyggernes behov og andre generelle samfunnsinteresser. 

4.1. Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen 

Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens demografi under kapittel 3.1.  

Kommunen skal gjennom sin planlegging 36 legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning 

i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag 

for gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet. 

Kommunestyret har selv ledelsen av den kommunale planleggingen og sikre at kommunen har 

tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. De skal vedta kommunal planstrategi 37, kommuneplan 
38 og reguleringsplan 39, og skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen. 

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. Kommunens styringsdokumenter bør vise hvilke tiltak kommune har gjort for å 

legge til rette for dette.  

Frivillige organisasjoner er viktige for demokratiet. Frivillig sektor 40 bidrar med store verdier til 

samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den nordiske demokratiske modellen. De 

er pådrivere og viktige kanaler for interessegrupper og engasjerte innbyggere. Frivillig sektor har 

rollen både som aktør – gjennom å påvirke politiske prosesser, og som arena – gjennom å være en 

skole i demokrati. Gjennom frivillig arbeid ytes det også en betydelig innsats som supplerer og 

forsterker kommunale tjenester. KS og Frivillighet Norge har sammen laget en «Plattform for samspill 

og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor» 41. Plattformen er et uttrykk for ønsket om bedre 

samhandling mellom sektorene for å støtte og tilrettelegge for den omfattende og viktige aktiviteten 

 

 

36 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 3-3. Kommunens planoppgaver og 
planleggingsmyndighet 
37 Plan- og bygningsloven, Kapittel 10. Kommunal planstrategi 
38 Plan- og bygningsloven, Kapittel 11. Kommuneplan 
39 Plan- og bygningsloven, Kapittel 12. Reguleringsplan 
40 Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-
lokaldemokratiet/id2425555/ 
41 KS og Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
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i frivillig sektor. Plattformen fastsetter prinsipper og handlinger for å styrke relasjonen mellom 

offentlig og frivillig sektor i Norge. 

Kommuneplanen/handlingsplanen til kommunen danner strategi/mål for utvikling av 

kommunesamfunnet. Ut fra moderne tankegang bør dette være en bærekraftig utvikling. Denne 

delen av kommunes strategi, utvikling og måloppnåelse omtales i neste underkapittel. 

Kommunestyret skal ta stilling til om planen skal revideres i løpet av første år av valgperioden og 

vedta en planstrategi for kommunen. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunen arbeider med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, den ble utsatt med oppstart til 

2020. Kommuneplanens arealdel er utsatt med oppstart etter at samfunnsdelen er ferdigstilt.  

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal henge sammen og utgjøre en rød tråd i kommunens 

helhetlige tjenestetilbud og produksjon, for å få til en felles satsing for å nå visjonen og målene. 

Rollag har seks satsningsområder; Omdømmebygging, folkehelse, næringsutvikling, sted- og 

områdeutvikling, barn og unge, samt infrastruktur og kommunikasjon. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Befolkningsprofil»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Innbyggere 1399 1411 1419 1390 51979 285336 5367580 

Fødte per 1000 innbyggere  7,1 13,5 9,9 6,5 13,4 9,2 10,2 

Døde per 1000 innbyggere  13,6 9,9 8,5 10,1 20,6 8,1 7,6 

Netto innflytting  4 8 6 -24 -663 1857 25327 

Andel skilte og separerte 16-66 år  11 10,9 9,7 9,9 16 12 10,4 

Andel enslige innbyggere 80 år og over  59 59,4 59,1 56,1 108,5 61,5 62 

Registrerte arbeidsledige i prosent av 
befolkningen i alderen 15-74 år  0,4 0,8 2,4 .. 1,7 1,5 1,5 

Andel innvandrerbefolkning 10,3 10,3 10 9,1 17,7 20,8 18,2 

Samlet fruktbarhetstall  1,58 1,62 1,57 1,57 .. .. .. 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser en nedgang i befolkningen. Antall fødsler i kommunen per 1000 

innbyggere er lavt mot sammenlikningstall for dette i 2019. Antall dødsfall per 1000 innbyggere er 

vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner, men noe høyere enn landsgjennomsnittet. 
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Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folke valgte mener kommunens rolle som aktør 

i samfunnsutvikling er et moderat viktig tema, og ingen ønsker å prioritere det til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en høy risiko på området på linje med den som er erfaringsbasert fra 

kommuner. Dette kommer blant annet av at Rollag kommune ikke når målet i kommuneplanen om 

befolkningsutvikling. Dette kommenteres i økonomiplan for 2020-2023. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

4.2. Bærekraftig utvikling 

Kommuneloven skal også bidra til at kommuner skal være bærekraftige. Begrepet bærekraftig 

utvikling er definert som «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. 42». En bærekraftig utvikling avgjøres av 

sammenhengen mellom de tre dimensjonene; økonomi, miljø og sosiale forhold. På bakgrunn av 

dette utarbeidet FN i 2015 et sett med bærekraftsmål 43, som er verdens felles arbeidsplan for å 

utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. som Norge er gjeldende 

for Norge. Det er derfor relevant for kommuner å se til disse når de skal jobbe med å utvikle en 

bærekraftig kommune. FNs bærekraftsmål er: 

1. Utrydde fattigdom 

2. Utrydde sult 

3. God helse 

4. God utdanning  

5. Likestilling mellom kjønnene 

6. Rent vann og gode sanitærforhold  

7. Ren energi for alle 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9. Innovasjon og infrastruktur  

 

 

42 https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling 
43 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

10. Mindre ulikhet 

11. Bærekraftige byer og samfunn 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon  

13. Stoppe klimaendringene 

14. Liv under vann 

15. Liv på land 

16. Fred og rettferdighet 

17. Samarbeid for å nå målene 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 

 

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy til veldig høy risiko. 

 

Kommunespesifikk informasjon 

Rollag kommunes kommuneplan ble vedtatt før FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, og er dermed 

ikke basert på FNs bærekraftsmål, men både handlingsplanen 2020-2023 og samfunnsdelen av 

kommuneplanen nevner bærekraft flere steder.  

Revisor har ikke funnet annen dokumentasjon på at kommunen jobber opp mot FNs bærekraftsmål. 

Bærekraftig utvikling er et nytt området og er dermed ikke vurdert av politikerne i vår 

spørreundersøkelse. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en tilsvarende risiko på området som vi erfaringsbasert ser i andre 

kommuner. Dette med bakgrunn i at vi ikke finner at det er et fokus for kommunen i dagens planverk. 

Med nytt planverk som utarbeides de kommende årene kan dette endres. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

  

 

4.3. Miljø og klima (energi) 

Kommunalt arbeid med miljø, klima og energi reguleres i hovedsak av «Statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging i kommunene» 44 (forskrift) med hjemmel i plan- og bygningsloven 45. 

Miljøkommune.no 46 er et nettsted utarbeidet for å gi støtte til kommunene med tanke på krav og 

veiledning til kommunal saksbehandling, med tanke på å løse miljøoppgaver på en god og effektiv 

måte. 

 

 

44 FOR 2018-09-28 nr 1469 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
erstattet FOR 2009-09-04 nr 1167 – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. september 2018 

45 LOV 2008-06-27 nr 71 – Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
46 www.miljokommune.no 

Risikovurdering: Sannsynlighet Veldig høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet - Prioritet - 

-     

http://www.miljokommune.no/
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Regelverket har til formål å bidra til at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 

energiomlegging. Det er viktig at klimatilpasning og utslippsreduksjoner sees i sammenheng der det 

er relevant, og at det planlegges for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer. Det er satt krav til at kommunene innarbeide tiltak og 

virkemidler ved å ta hensyn til dette i sine overordnede planer. Videre er det blant annet også gitt 

føringer for bolig-, areal- og transportplanlegging 47, forvaltning av strandsonen langs sjøen 48, 

vernede vassdrag 49 og forurensning 50.  

Kommunen har tilsynsmyndighet med avløp, og forurensningsforskriften gir ikke kommunen hjemmel 

til å videre delegere myndigheten til andre.   

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko, 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunen har en klima- og energiplan som er fra 2012.  I rådmannens årsrapport fra 2019 står den 

som ikke påbegynt, revisor tolker dette til at revidering eller utarbeidelse av ny klima- og energiplan 

ikke er påbegynt. 

I kommunens handlingsprogram og økonomiplan for 2020-2023 fremheves et budsjettvedtak som 

sier at klima og miljø skal vektlegges i kommunens drift. Den fremhever videre at Rollag ønsker å bli 

en foregangskommune på ren energi og bruk av alternative 

energikilder. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 320. beste kommunen i Norge innenfor sektoren 

Miljø, tidligere Miljø og ressurser 

Det kommer frem i omtalen i Kommunebarometeret at 

energikostnader per kvadratmeter bygg er lavere enn 

landsgjennomsnittet. Kommunen kommer ikke like godt ut i de andre nøkkeltallene, blant annet 

slipper kommunen ut mer klimagasser pr. innbygger enn landsgjennomsnittet, målt i CO2-

ekvivalenter. 

 

 

47 FOR 2014-09-26 nr 1222 – Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
48 FOR 2011-03-25 nr 335 – Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
49 FOR 1994-11-10 nr 1001 – Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
50 LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området  

MILJØ 

2018 2019 2020 

288 347 320 
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Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folke valgte mener miljø og klima (energi) er et 

moderat viktig til viktig tema, og ingen ønsker å prioritere det til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en tilsvarende risiko på området som vi erfaringsbasert ser i andre 

kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

4.4. Beredskapsplaner og ROS-analyser 

Kommunalt beredskapsarbeid reguleres i hovedsak av lov 51 og forskrift 52 om kommunal 

beredskapsplikt. Til dette arbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 53 

utarbeidet veiledere, håndbøker og informasjonsmateriell. Formålet med loven er å beskytte liv, 

helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, 

når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. 

Kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 54 (ROS) for å kartlegge hvilke 

uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene 

inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Denne skal legges til grunn for kommunens 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og ved utarbeiding av planer etter Plan- og 

bygningsloven. Analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner eller ved 

endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide en beredskapsplan 55 

som skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede 

hendelser. Den skal minimum inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, 

ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. 

 

 

51 LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 
52 FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
53 https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/ 
54 Sivilbeskyttelsesloven, § 14, Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse 
55 Sivilbeskyttelsesloven, § 15, Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat til viktig Prioritet 0 % 

 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/
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Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år, og kommunen skal 

sørge for at planen blir jevnlig øvet. 

Fylkesmannen fører tilsyn 56 med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunestyret vedtok oppdatert ROS-analyse og beredskapsplan i mai 2016. Planverket 

gjennomgås årlig med mindre endringer, noe som kommer frem av kommunens plandokumenter, 

I kommunens handlingsprogram og økonomiplan for 2020-2023 omtales beredskap med følgende 

hovedmål: 

- Rollag vil arbeide for å sikre innbyggernes liv, helse, miljø og materielle verdier ved å 

forebygge farlige situasjoner og ved å ha en god og operativ beredskap.  

Kommunen har som målsetning å øve annen hvert år på beredskapen, sist øvelse var gjennomført i 

2018 med tema skogbrann. Rådmanns årsrapport for 2019 spesifiserte at en ny øvelse var planlagt i 

år. 

Kommunen vedtok pandemiplan og smittevernplan i februar 2020.  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. Revisjonen er 

ikke kjent med statlig tilsyn på området de senere årene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener at beredskapsplaner og 

ROS-analyser er et moderat viktig til viktig tema. Ingen ønsker å prioritere det til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en tilsvarende risiko på området som vi erfaringsbasert ser i andre 

kommuner.  

Revisjonen anbefaler ikke, pr. nå, kommunens håndtering av korona-pandemien i 2020 som 

selvstendig tema til forvaltningsrevisjon, men kontrollutvalget bør løpende vurdere behovet for 

undersøkelser. 

 

 

56 Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 10. Tilsyn  
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

  

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat til viktig Prioritet 0 % 
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5. Risikovurdering – Brukerperspektivet  

Brukerperspektivet tar for seg tjenesteområdene som Rollag kommune etter lov og forskrift eller 

gjennom lokale prioriteringer skal tilby sine innbyggere. I denne analysen er kommunens 

tjenesteproduksjon i hovedsak delt inn etter rapporteringsstrukturen i KOSTRA. Inndelingen kan 

derfor avvike noe fra hvordan den enkelte kommune har organisert sin tjenesteproduksjon. 

Brukerperspektivet retter fokuset mot om brukerne får de tjenestene de har krav på, gjennom lov og 

forskrifter og vedtatte mål i kommunen.  

5.1. Oppvekst og kultur 

5.1.1. Barnehage 

Det er kommunens ansvar å tilby plass i barnehage til barn bosatt i kommunen. Barn med nedsatt 

funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester har rett til prioritet. 

Barnehageloven 57 regulerer kommunal barnehagedrift, så vel som private barnehagedrift.  

Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og 

fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på 

grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet 

og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til 

uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barnehagene skal 

også være en pedagogisk virksomhet, og loven stiller krav til grunnbemanning og pedagogisk 

kompetanse.  

Det er departementet som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver i forskrift 

om rammeplan 58. Rammeplanen skal utdype lovens bestemmelser om formål, innhold og barns og 

foreldres medvirkning. Rammeplanen skal være et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag 

for myndighetenes tilsynsansvar. Med rammeplanen som grunnlag skal hver barnehage fastsette en 

mer detaljert plan for barnehagens aktiviteter gjennom året. Planen må blant annet konkretisere 

barnehagens arbeid med å sikre barns medvirkning.  

Som barnehageeier plikter kommunen å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. Kommunen er lokal barnehagemyndighet 59, og har gjennom denne en dobbeltrolle som 

godkjennings- og tilsynsmyndighet både med egne og private barnehager. Dette kan innebære en 

 

 

57 LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven) 
58 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
59 LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven), § 8. 
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balansegang mellom delvis motstridende oppgaver, som kan være en utfordring 60, spesielt for 

private barnehager. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunen har to barnehager, begge er kommunale. 

Kommunen er som nevnt over også barnehagemyndighet. Kommunen har i 2019 gjennomført tilsyn 

etter barnehageloven i 2019 på begge barnehagene i kommunen, hvor tema for begge har vært 

barnehagepersonalets opplysningsplikt til barnevernet. Ingen avvik ble funnet. 

Kommunen har en sektorplan for barnehage, den ble sist oppdatert i 2012 og skulle gjelde til og med 

2016. Plan om å utarbeide ny er satt på vent i forbindelse med arbeidet med Oppvekst Numedal. Det 

er planlagt å skrive en interkommunal barnehageplan. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnehager»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Andel barn 1-2 år i barnehage,  
i forhold til innbyggere 1-2 år  88,2 100 87,5 80 78 82,1 84,3 

Andel barn 1-5 år i barnehage,  
i forhold til innbyggere 1-5 år  94,9 102,9 91,4 88,9 89,5 91 92,1 

Andel barn 3-5 år i barnehage,  
i forhold til innbyggere 3-5 år 104 105,3 93,9 94,1 96,3 96,6 97 

Andel barn i kommunale barnehager  
i forhold til alle barn i barnehage  100 100 100 100 92,5 42,7 50,1 

Antall barn korrigert per årsverk til 
grunnbemanning, alle barnehager 5,8 5,7 5,6 6,1 5 5,7 5,7 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning  44,1 36,5 39,9 46,4 41,9 41,6 40,7 

Andel barn som får spesialpedagogisk 
hjelp, i forhold til alle barn i kommunale 
barnehager  0 : 4 : 37 4,3 3,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte 
oppholdstimer i kommunale barnehager 58 53,5 65,6 73,4 86,6 82,6 79,5 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 
i forhold til innvandrerbarn 1-5 år 100 118,2 85,7 75 81,5 88,6 83,9 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter  7,2 8,5 9,8 9,9 9,7 14,4 14,4 

 

 

60 Meld. St. 7 2009–2010: Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene og NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny 
lovgivning for barnehagene 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter barnehager, per 
innbygger 1-5 år  141780 135159 143333 154531 178847 162701 164477 

Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per 
korrigerte oppholdstimer i kommunale 
barnehager 51,4 47,6 57,9 66,9 73,3 64,5 63,1 

Funksjon 201 = Barnehage   |   Funksjon 211 = Styrket tilbud til førskolebarn   |   Funksjon 221 = Barnehagelokaler og skyss  

  

  

  

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert som 

den 394. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Barnehage. 

Av Kostra og omtalen i Kommunebarometeret går det blant 

annet fram at: 

Av kommunens ansatte har noe over landsgjennomsnittet 

pedagogisk utdanning (46,4 %). Andelen ansatte menn i barnehagen er 11,1 prosent. Den nasjonale, 

politiske målsetningen har i mange år vært at 20 prosent av de ansatte skal være menn. 75 prosent av 

barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage, 8,9 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittets. 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. Som vi har 

nevnt i kapittel 2.4.5, er barnehagesektoren sjelden gjenstand for forvaltningsrevisjon, nasjonalt sett. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener barnehageområdet er et 

viktig tema. Ingen ønsket å prioritere området for forvaltningsrevisjon.  

Kommunespesifikk risiko 

Kostra-tall indikerer at kommunen skårer noe bedre enn landsgjennomsnittet på andel ansatte med 

pedagogiske utdanning, men samtidig noe dårligere på antall barn pr. voksne. Samlet sett har vi 

likevel ikke funnet grunnlag for å endre vår vurdering fra moderat til høy risiko. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

5.1.2. Grunnskole 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig  
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 0 % 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området BARNEHAGE 

2018 2019 2020 

54 122 394 
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Opplæringsloven 61 gjelder for grunnskoleopplæringen og videregående opplæring i offentlige skoler 

og lærebedrifter, dersom ikke annet er særskilt fastsatt.. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring 

i private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter friskoleloven og privat hjemmeopplæring i 

grunnskolen.  

Den kommunale grunnskoleopplæringen skal i samarbeid med hjemmet, åpne dører mot verden og 

fremtiden og gi elevene og historisk og kulturell innsikt og forankring. Barn og unge har både rett og 

plikt til grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter.  

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev. Dersom en elev ikke får 

tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring har vedkommende rett til spesialundervisning. Skolen 

skal også sørge for at elever på 1. til 4. trinn, som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving 

eller regning, raskt får intensiv opplæring slik at forventet progresjon blir nådd.  

Grunnskoleelevene har også rett til å gå på den nærmeste eller ved den skolen i nærmiljøet som de 

sokner til. Og ikke minst har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 
Rollag har vedtatt en strategiplan for barn og unges oppvekst i Numedal hvor grunnskolen også er en 

del av planen. Denne har virkningsperiode fra 2020 til 2030. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Grunnskole»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Årstimer til særskilt norskopplæring per 
elev med særskilt norskopplæring  141,1 121,6 78,4 104,5 61,4 27,4 31,5 

Årstimer til spesialundervisning per elev 
med spesialundervisning  157 165,9 200,4 219,6 174,2 128,2 138,8 

Elever i kommunale og private grunnskoler 
som får særskilt norskopplæring 5,5 4,2 6,8 6,9 4,4 6,3 6,4 

Elever i kommunale og private grunnskoler 
som får spesialundervisning 14,8 12,6 9,4 7,8 9,2 8,2 7,7 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i lesing 8.trinn  : 85,7 : : 71,4 75,6 75,5 

Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale 
prøver i regning 8.trinn : 71,4 : : 65,2 69 69,3 

Gruppestørrelse 2 11,9 10,5 10,3 9,9 12,4 16,6 16 

 

 

61 LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng : : 44,3 39,3 41,8 41,7 41,9 

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 
215, 222, 223), i prosent av samlede netto 
driftsutgifter 22,4 23 20 18,6 21,6 22,8 22,4 

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år  202325,6 198086,6 199008,4 199491,5 159825,2 112617,4 118056 

Funksjon 202 = Grunnskole   |   Funksjon 215 = Skolefritidstilbud   |   Funksjon 222 = Skolelokaler   |   Funksjon 223 = Skoleskyss 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er 

rangert som den 313. beste kommunen i Norge innenfor 

sektoren Grunnskole. 

Avgangskarakteren på 10. trinn ligger tilnærmet likt med 

landsgjennomsnittet. I Rollag fullfører i dag 70 % av 

elevene ved videregående innen 5 år, dette er 6,24 

prosentpoeng færre enn landsgjennomsnittet.  

Elevundersøkelsen fra 2019 viser at 91 % av elevene i 7. trinn i Rollag kommune trives godt, dette er 

noe høyere enn landsgjennomsnittet på 85,76 %.  

Elever som får spesialundervisning i Rollag kommune, får betydelig flere årstimer med 

spesialundervisning enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Vi finner tilsvarende 

funn ved særskilt norskopplæring. Antall elever som får spesialundervisning har minket fra 9,4 til 7,8 

% og er nå på landsgjennomsnittet. 

Det er et minkende elevtall ved skolen. Dette reduserer behovet for antall lærere, og for å løse dette 

går skolen i Rollag over til en fådelt organisering, hvor elever blir satt i sammen i grupper på tvers av 

trinn. 

Det er tidligere gjennomført forvaltningsrevisjon på elevers psykososiale læringsmiljø i Rollag med 

rapportering til kontrollutvalget i sak 11/18. Vårt totalinntrykk var at Veggli skole arbeider systematisk 

og kontinuerlig med å sikre et trygt og godt skolemiljø. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener grunnskolen er et moderat 

til viktig tema. Dette er et av områdene som får høyes score (50 %) på hva de folkevalgte ønsker å 

prioritere til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat 

til høy. Vi mener likevel at det kunne vært interessant å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i løpet av 

perioden for å se hvilken innvirkning den nye fådelte organiseringen påvirker de ulike parameterne i 

skolen. 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området GRUNNSKOLE 

2018 2019 2020 

131 188 313 
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.1.3. Skolefritidsordning (SFO) 

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning 62 før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn 

med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Flere kommuner har kalt sitt tilbud til skolefritidsordning for 

Aktivitetsskole (AKS).  

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, 

funksjonsnivå og interesse hos barna. Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis gode utviklingsvilkår. 

Elever har i utgangspunktet ikke rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. Kravet til politiattest 

gjelder også for ansatte i skolefritidsordningen.  

Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekt gjennom egenbetaling 63 fra foreldrene.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Rollag har sammen med de andre Numedal-kommunene en plan for skolefritidsordningen 2017-

2020. Planen har som formål å være et styringsverktøy for rektorer og ansatte og fremhever visjonen 

alle barn skal oppleve å bli inkludert og godt integrert i SFO. 

Det ble gjennomført brukerundersøkelse våren 2019, hvor brukerne skåret høyt på trivsel og trygghet. 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener skolefritidsordningen er et 

viktig tema. Noen (25 %) ønsker å prioritere området for forvaltningsrevisjon.  

Kommunespesifikk risiko 

 

 

62 LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-7. 
63 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet Veldig høy 
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Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra 

moderat.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.1.4. Voksenopplæring 

Den som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring har rett til slik 

opplæring, så langt de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1 64. Retten til opplæring 

omfatter til vanlig de fagene som enn trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for 

voksne. Opplæringen skal også tilpasses behovet til den enkelte. Opplæringen og 

undervisningsmaterialet skal være gratis. 

Ett vilkår for å ha rett til grunnskoleopplæring er at søkeren har lovlig oppholdstillatelse i landet. Også 

voksne som mottar grunnskoleopplæring har rett til spesialundervisning, dersom vilkårene er oppfylt.  

Fylkeskommunene har også et ansvar for voksenopplæring. Personer som er over 25 år og som har 

fullført grunnskoleopplæring, men ikke fullført videregående opplæring har etter søknad rett til 

videregående opplæring for voksne. Den som har fullført videregående opplæring i et annet land, 

men ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også 

rett til videregående opplæring for voksne. Voksne som er tatt inn i videregående opplæring har rett 

til å fullføre opplæringsløpet. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha lav risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunen omtaler området i kommunens plan-/ styringsdokumenter, men det er ikke spesielle mål 

og tiltak for området. Norskopplæringen ble i 2018 flyttet tilbake til Numedal videgeregående skole, 

og samfunnskunnskapsopplæringen ble kjøpt av Drammen kommune og Kongsberg norsksenter. 

Tilbudet er omtalt på kommunens hjemmesider. 

 

 

64 LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 3-1. 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 25 % 
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Ved utgangen av 2018 var det totalt 15 deltagere i voksenopplæring i Rollag. Voksenopplæring er 

ikke nevnt i årsrapporten til rådmannen fra 2019.  

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. 

Spørreundersøkelsen blant politikere indikerer at de folkevalgte mener voksenopplæringen er et 

moderat viktig tema. 25 prosent ønsker å prioritere området for forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer risikoen på området for å være lav, og anbefaler ikke området til forvaltningsrevisjon. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.1.5. Barnevern 

Barnevernloven 65 skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig helsehjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 

møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge 

oppvekstsvilkår.  

Barnevernloven gjelder for alle barn som har bosted i landet og oppholder seg her og som er under 

18 år. Kommunen plikter å yte forsvarlige tjenester og tiltak. Barnet har rett på nødvendige tiltak når 

lovens vilkår for tiltaket er oppfylt. Kommunen skal også ivareta at alle barn får medvirke i alle 

forhold som omhandler barnet etter barnevernloven. De skal sikre at barnet får tilstrekkelig og 

tilpasset informasjon og at de fritt får gi uttrykk for sine synspunkter.  I tillegg plikter kommunen å 

samarbeide både med barn og foreldre. 

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene som følger av barnevernloven, som ikke er tillagt 

et statlig organ og de skal ha et internkontrollsystem som sikrer dette. Kommunen har også ansvaret 

for nødvendig opplæring av barneverntjenestens personell. Barneverntjenesten skal blant annet 

arbeide forebyggende, samarbeide med andre deler av forvaltningen og frivillige organisasjoner, 

 

 

65 LOV 1992-07-17 nr 100; Lov om barneverntjenester (barnevernloven) 

Risikovurdering: Sannsynlighet Lav Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 25 % 
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samt utarbeide individuell plan for å ivareta barns interesser. Det er barneverntjenesten i 

oppholdskommunen til barnet som er ansvarlig for å yte tjenester og tiltak etter barnevernloven. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Kommunen omtaler området fra kommunens plan- / styringsdokumenter, men det er ikke spesielle 

mål og tiltak for området. En samarbeider med flere kommuner om tjenesten..  

I kommuneplanen 2011-2021 står det at Rollag skal ha en aktiv og forebyggende barnevernstjeneste. 

Rollag har felles barneverntjeneste sammen med de andre Numedal-kommunene. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Barnevern»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbygger 0-22 år 10567 10165 10544 9985 8728 8658 8372 

Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år 1,6 5,3 3,3 4,9 4,7 4,5 4,6 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 
innbyggere 0-17 år  2 2,9 3,3 3,3 5 4,7 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 
0-22 år  3,4 3,1 4 4,2 4,6 3,8 3,8 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn 
med undersøking eller tiltak 68 400 59 471 62 125 60 158 87 435 57 790 56 096 

Brutto driftsutgifter per barn som ikke er 
plassert av barnevernet (funksjon 251)  28 167 18 800 5 625 5 556 36 176 49 283 42 003 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252)  422 500 422 333 447 167 432 400 436 130 441 574 440 588 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) 10,7 10,6 8,9 13,6 16,9 18,4 18,3 

Undersøkelser med behandlingstid innen  
3 måneder 100 : 100 100 85 96 89 

Funksjon 244 = Barneverntjeneste   |   Funksjon 251 = Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet   |   Funksjon 252 = 
Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 99. beste kommunen i Norge innenfor sektoren 

Barnevern. 

I Rollag kommune overholdes 3 måneders 

saksbehandlingsfristen på 100 % av 

barnevernundersøkelsene som gjennomføres. 

Landsgjennomsnittet er 86,4 prosent. 

Kommunens KOSTRA-tall viser noe mindre ressursbruk på området enn sammenlignbare kommuner. 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området BARNEVERN 

2018 2019 2020 

- 65 99 
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Det er de senere årene ikke gjennomført forvaltningsrevisjon mot barnevern i Rollag kommune, eller i 

noen av de andre kommunene i barnevernsamarbeidet mellom Numedal-kommunene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener barnevern er et viktig tema. 

Ingen politikere ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy. Vi 

mener at det kunne vært interessant å gjennomføre en forvaltningsrevisjon i løpet av perioden for å 

se hvordan samarbeidet med Numedal-kommunene har innvirkning på arbeidet til barnevernet. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.1.6. Kultur og idrett 

Kommunene skal sørge for økonomiske, organisatoriske, informerende og andre relevante 

virkemidler og tiltak som fremmer og legger til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet 66 

regionalt og lokalt. Kommunene har ansvar for folkebibliotekene 67 og kulturskolene 68. Mange 

kommuner har organisatorisk tilknytning til ett eller flere lokale museer. Kommunene har ansvar for å 

forvalte kunst kommunen selv eier. 

Som andre frivillige organisasjoner69 er også idrettslag viktige for demokratiet, og bidrar med store 

verdier til samfunnet og er samfunnsbyggende. Gjennom frivillig arbeid ytes det en betydelig innsats 

som supplerer og forsterker kommunale tjenester. I «Den norske idrettsmodellen» 70 fremgår det 

blant annet at kommunene er den viktigste offentlige bidragsyteren når det gjelder å skape gode 

rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Det fremgår videre at tilrettelegging for idrett ikke er en 

lovpålagt oppgave for kommunene, og at tilskuddsnivået i stor grad kan være påvirket av 

 

 

66 LOV 2007-06-29 nr 89; Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova) 
67 LOV 1985-12-20 nr 108; Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 
68 LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova), § 13-6. 
69 Regjeringen.no – Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-
lokaldemokratiet/id2425555/ 
70 Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 0 % 

     

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/


 

 

 

43 Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

kommuneøkonomien. Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd 71, og formålet er 

at det skal være en arena for samarbeid mellom idrettslag, idrettskrets og kommunen. 

I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som 

vilkår for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet 

er benyttet i tråd med formålet.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Rollag har en plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Kommunen har også en plan for Den 

kulturelle skolesekken som rulleres hvert skoleår. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kultur / Barne- og ungdomstiltak» 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter til kultursektoren i 
prosent av kom. totale netto driftsutgifter  

2,3 3,3 3 3,8 3,4 3,9 4,2 

Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i 
prosent av kom. totale netto driftsutgifter  

0,7 1,6 0,7 1,4 0,9 1,3 1,4 

Netto driftsutgifter til barn og unge 
(f231+f383) i prosent av kommunens totale 
netto driftsutgifter (prosent) 

0,4 0,4 0,4 0,3 0,8 0,8 0,8 

Netto driftsutgifter til allmenn kultur 
(f370+f373+f375+f377+f385+f386) 

1 451 1 488 2 336 2 644 77 194 310 612 6 479 687 

Netto driftsutgifter til kultursektoren per 
innbygger 

1 956 2 584 2 501 3 461 2 954 2 315 2 627 

Brutto investeringsutgifter til 
kultursektoren per innbygger 

47 24 268 27 3 901 799 1 574 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 1,4 1,4 .. 0,9 3,4 5,5 4,8 

Besøk per kinoforestilling .. .. .. .. 21,1 31,4 27,2 

Barn 6-15 år i kommunens kulturskole 0 0 0 0 20,5 11,1 13,3 

Omløpshastighet for bøker 
0,2 0,2 .. .. 0,3 0,9 0,8 

Brutto driftsutgifter til folkebibliotek 501 527 555 553 25 705 95 259 1 810 409 

Funksjon 231 = Aktivitetstilbud til barn og unge   |   Funksjon 370 = Bibliotek   |   Funksjon 373 = Kino   |   Funksjon 375 = Muséer   |   
Funksjon 377 = Kunstformidling   |   Funksjon 380 = Idrett og tilskudd til andre idrettslag   |   Funksjon 381 = Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg   |   Funksjon 383 = Kulturskole   |   Funksjon 385 = Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg   |   Funksjon 
386 = Kommunale kulturbygg 

 

 

 

71 LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020. 
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Kommunens KOSTRA-tall viser noe høyere driftsutgifter på området en sammenlikningsgrunnlaget, 

men vesentlig mindre investeringsutgifter. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er 

rangert som den 320. beste kommunen i Norge innenfor 

sektoren Kultur. 

Av omtalen i Kommunebarometeret går det frem at 

kommunen scorer svakere enn landsgjennomsnittet på 

mange indikatorer; bibliotekbruk, sysselsetting inne 

kultur, barn og unge i kulturskole og netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener kultur og idrett er et 

moderat viktig tema. 25 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en høyere risiko på området enn det den erfaringsbasert har fra 

kommuner. Det med bakgrunn i mål på området som er ambisiøse, målt opp mot ressursbruk og 

plassering i kommunebarometeret.  

Revisjonen peker på at kulturtilbud og kultursektoren generelt er av betydning for realisering av 

kommunenes langsiktige vekstambisjoner (tilflytting, økt folketall). 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være:  

 

5.1.7. Tros- og livssynssamfunn 

Den norske kirke ble selvstendig fra staten fra 2017. Kommunene har hatt det økonomiske ansvaret 

for kirken siden kommunene ble opprettet i 1837 72. Dette ansvaret omfatter at kommunen utreder en 

del utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd. Staten gir tilskudd 73 etter budsjettsøknad fra 

Kirkemøtet. 

 

 

72 KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og utfordringer i lokalsamfunnet, 
desember 2016 
73 LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven), § 2 a. 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 25 % 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området KULTUR 

2018 2019 2020 

238 280 320 
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Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av 

økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge 74. Det årlige tilskuddet skal 

tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per medlem i Den norske kirke. 

Det er fremmet et forslag til lovvedtak til stortinget med forslag til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn 75. Loven tar for seg vilkår for registrering som tros- eller livssynsamfunn, regler for 

tilskudd til tros- og livssynssamfunn, regler om inn- og utmelding av trossamfunn, vigselsrett for tros- 

og livssynssamfunn m.m. Rammelovgivning om Den norske kirke inngår som et kapittel i 

loven. Forslaget foreslår enkelte endringer i ekteskapsloven 76 og lov om gravplasser, kremasjon og 

gravferd 77, og den nye loven er tenkt å erstatte lov om Den norske kirke, lov om trudomssamfunn og 

ymist anna 78 og lov om tilskott til livssynssamfunn 79. 

I enkelte kommuner er det innført en ordning med innsynsrevisjon. Her setter kommunestyret som 

vilkår for tilskuddet at revisor har innsynsrett hos tilskuddsmottakeren, for å kontrollere om tilskuddet 

er benyttet i tråd med formålet.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha lav til moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kirke»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent av 
totale netto driftsutgifter. 

1,9 2,2 1,9 2,1 1,5 1,1 1,1 

Netto driftsutgifter til funksjon 390,393 i 
prosent av samlede netto driftsutgifter 

1,8 2,1 1,8 2 1,4 1 1 

Medlem og tilhørige i Dnk i prosent av 
antall innbyggere 

81,6 81,1 80,9 81,7 80,6 66,9 68,6 

Døpte i prosent av antall fødte 90 68,4 78,6 77,8 69,2 49,8 51,4 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer  76,9 57,9 100 58,8 73,5 49 54,4 

Kirkelige gravferder i prosent av antall 
døde 

105,3 85,7 100 100 97,6 84,6 85,5 

Medlemmer i tros- og livssynssamfunn 
utenfor Dnk i prosent av antall innbyggere  

7,3 4,5 7,6 7,4 6,9 14,6 12,6 

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, 393 
per. innbygger i kroner 

1 497 1 654 1 470 1 847 1 258 613 631 

Lønnsutgifter til funksjon 390, 393 pr. innb. 0 0 0 0 30 7 37 

 

 

74 https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/,  
75 Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 
76 LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven] 
77 LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 
78 LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna 
79 LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn 

https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Funksjon 390 = Den norske kirke   |   Funksjon 393 = Gravplasser og krematorier  

 

Kommunen bruker noe mer av netto driftsutgifter enn sammenlignbare kommuner på kirke. 

Politikerne har ikke vurdert området, da det er nytt, og ikke med i spørreundersøkelsen vi har sendt ut 

i forbindelse med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra lav til 

moderat. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

5.2. Helse, omsorg og sosial  

Pasient- og brukerombudet skal hjelpe innbyggerne med spørsmål om helsetjenester og gi råd og 

veiledning om rettigheter man har som pasient. Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin 

årsmelding for 2019 80 tatt opp en rekke områder de mener de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene i Buskeruds kommuner må ta inn i sitt kvalitets- og endringsarbeid.  

Dette er: 

• Det er for mange pårørende som opplever at de får en uriktig og uforholdsmessig stor 

omsorgsbyrde når et voksent familiemedlem trenger kommunale tjenester.  

• Avlastningstilbudene til pårørende oppleves ikke å gi reell avlastning.  

• Tjenestene som innvilges er ofte standardiserte og lite dekkende for det individuelle behovet 

for tilsyn og trygghet.  

 

 

80 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 

Risikovurdering: Sannsynlighet Lav til moderat Konsekvens Liten 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet - Prioritet - 
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• Saksbehandlingen er fortsatt kritikkverdig i mange kommuner.  

• Tjenestene etter utskriving fra sykehus oppleves ikke å være nok eller riktige.  
• Kommunale rehabiliteringstjenester varierer for mye når det gjelder tilgang, ventetid, 

kapasitet, tjenestenivå og kompetanse.  

• Beboere på sykehjem trenger mer stabil og kompetent bemanning enn det som tilbys i alle 

avdelinger i dag.  

• Boligene som tilbys personer med psykiske helseutfordringer er ikke nok differensierte og 

tilpasset den enkeltes behov.  

• Ikke alle barn med nedsatt funksjonsevne får delta på de samme sosiale arenaene som friske 

barn.  

• I mange boformer for psykisk utviklingshemming, er personalet unge og ufaglærte med 

tidsbegrensede arbeidskontrakter.  

• Tilgangen til kommunale tjenester til psykisk syke brukere er ofte mangelfull.  

• I flere kommuner har krav om egenbetaling for tjenesten praktisk bistand vært for høy fordi 

beregningsgrunnlaget er feil. 
• Pårørende til beboere på sykehjem får ofte beskjed om å utføre oppgaver de ikke har 

ansvaret for.  

• Beboere på sykehjem som får en akutt sykdom eller forverring av eksisterende sykdom, 

følges ikke alltid opp med adekvat undersøkelse, pleie og behandling.  

• Det er kommunenes plikt å sørge for at hjemmetjenesten er kvalifisert til å observere og 

vurdere om symptomer og tilstander krever legetilsyn.  

• Å sende pasienter med demenssykdom, og kraftig redusert almenntilstand alene i drosje til 

legevakt eller akuttmottak, ligger langt utenfor plikten til å gi pasienten omsorgsfull og 

forsvarlig hjelp. 

• Rettssikkerheten i kommunene er ikke god nok på viktige velferdsområder.  

 

5.2.1. Helsetjenester 

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

helsetjenester 81. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 

med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 

nedsatt funksjonsevne. 

Kommunen har plikt til å tilby blant annet helsetjeneste i skolene, helsestasjonstjeneste og 

svangerskaps- og barselomsorgtjenester og hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Videre 

skal kommunen tilby utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning, samt 

 

 

81 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
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sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering. Kommunen har også plikt til å 

samarbeide med spesialisthelsetjenesten. 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019 82 blant annet tatt opp at 

tjenestene som innvilges ofte er standardiserte og lite dekkende for det individuelle behovet for 

tilsyn og trygghet, saksbehandlingen fortsatt er kritikkverdig i mange kommuner, flere kommuner har 

for høye krav om egenbetaling for tjenesten praktisk bistand fordi beregningsgrunnlaget er feil, samt 

at rettssikkerheten i kommunene ikke er god nok på viktige velferdsområder.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Det er omtale av helseområdet med mål som går igjen fra kommuneplan, økonomiplan og til 

årsmelding. Et eksempel på dette er ivareta egen helse. Folkehelseprosjektet «Nærmiljø og 

lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Numedal» ble avsluttet i slutten av 2019, og ble etterfulgt av 

et nytt folkehelseprosjekt i «Livsmestring, trivsel og god helse for barn og unge i Numedal» som 

varer til 2022. 

Rollag kommune har over tre ganger så mange hytter som boliger (Rollags tall: 724 boliger mot over 

2261 hytter i 2019) og satser på turisme. Det fremgår ikke av kommunen plansystemer hvordan dette 

kan påvirke behovet for helsetjenester i kommunen. Eventuelle utfordringer ut fra dette kan gi, vises 

ved dagens koronapandemi. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Utgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester per innbygger  

45 747 47 173 45 822 47 444 43 363 27 539 28 025 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb. 494,9 496,8 493,1 538 462,7 292,4 300,2 

Legetimer per uke per beboer i sykehjem  
0,39 0,44 0,5 0,47 0,49 0,7 0,55 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud 

0 0 0 0 0,78 0,68 0,7 

Netto driftsutgifter til 
kommunehelsetjenesten i prosent av 
kommunens samlede netto driftsutgifter  

6,3 6,8 7 6 6 5 4,8 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere  12,2 11,3 12,7 12,9 16,9 10,8 11,4 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere  

15 16,3 16,2 16,5 12,3 10,2 9,5 

 

 

82 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og skole-
helsetjenesten per 10 000 innb. 0-20 år  

105,9 107,9 102,4 95,3 52,6 36,6 44,5 

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to 
uker etter hjemkomst  

120 89,5 100 111,1 92,6 88,5 90 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 397. beste kommunen i Norge innenfor sektoren 

Helse. 

Rollag kommune har falt drastisk på kommunebarometeret 

innenfor området Helse. Blant annet scorer kommunen 

dårlig på vaksinasjon blant 2-åringer, samt andel 

legeårsverk per 100 000 innbygger. 

Rollag scorer høyt på andel helsesøster-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år. Dette tallet har 

minket de siste årene, men er fortsatt over landsgjennomsnittet. Kommunen scorer også høyt på 

antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere og netto utgifter til forebygging. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener helse er et viktig tema. 25 % 

ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy. Vi 

ønsker allikevel å fremheve at vaksinasjon blant 2-åringer er noe som kan bli aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon på om det ikke bedres. 

Revisjonen anbefaler ikke, pr. nå, kommunens håndtering av korona-pandemien i 2020 som 

selvstendig tema til forvaltningsrevisjon, men kontrollutvalget bør løpende vurdere behovet for 

undersøkelser. 

 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.2.2. Omsorgstjenester 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet Moderat 

 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området HELSE 

2018 2019 2020 

167 65 397 
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Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 

omsorgstjenester 83. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer 

med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller 

nedsatt funksjonsevne. 

Kommunen skal tilby helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, institusjonsplass og 

dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. I tillegg har kommunene har ansvar for 

krisesentrene 84. 

Det er ikke skarpe skiller mellom helsetjenester og omsorgstjenester, og inndelingen mellom dem i 

denne rapporten bygger på en skjønnsmessig vurdering, og behovet for å skape en oversiktlig og 

leservennlig struktur.  

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019 85 blant annet tatt opp at det er 

for mange pårørende som 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. Beboere på sykehjem trenger mer stabil og kompetent 

bemanning enn det som tilbys i alle avdelinger i dag, og pårørende til beboere på sykehjem får ofte 

beskjed om å utføre oppgaver de ikke har ansvaret for. Beboere på sykehjem som får en akutt 

sykdom eller forverring av eksisterende sykdom, følges ikke alltid opp med adekvat undersøkelse, 

pleie og behandling, og at det er kommunenes plikt å sørge for at hjemmetjenesten er kvalifisert til å 

observere og vurdere om symptomer og tilstander krever legetilsyn.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Det er omtale av omsorgsområdet fra kommuneplan, økonomiplan og til årsmelding. Men området 

har ikke egne mål utover det at behovet for slike tjenester skal forsøkes begrenses gjennom satsning 

på helse.  

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Helse- og omsorgstjenester»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Utgifter kommunale helse- og 
omsorgstjenester per innbygger 

45 747 47 173 45 822 47 444 43 363 27 539 28 025 

 

 

83 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
84 LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 
85 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innb. 494,9 496,8 493,1 538 462,7 292,4 300,2 

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i 
prosent av kommunens samlede netto 
driftsutgifter 

37,1 41,3 39,1 37,4 35,1 32,3 31,3 

Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/helseutdanning 

73,3 76,2 73,9 77,2 79,7 76,5 77,5 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester  0,45 0,42 0,42 0,47 0,52 .. 0,58 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester  

38,1 40,6 38,2 37,4 37,1 .. 30 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 46,1 48,4 48,4 47,5 41,4 .. 47,8 

Andel innbyggere 80 år og over som er 
beboere på sykehjem  

16,2 15,1 14,5 15 13,6 10,1 12,1 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget 
bad/wc  

100 100 100 100 93,5 93,1 89,3 

Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon 3 910 4 259 4 497 4 533 4 086 4 389 3 794 

Andel private institusjonsplasser  
0 0 0 0 0 2,6 9,6 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 113. beste kommunen i Norge innenfor sektoren 

Pleie og omsorg. 

KOSTRA-tall viser at kommunen bruker noe mer ressurser 

enn sammenlignbare kommuner. Antall årsverk innen helse 

og omsorg per 10 000 innbygger er 538 mot 462.7 i 

sammenlignbare kommuner. 

I Rollag har 100 prosent av beboerne på sykehjem et omfattende pleiebehov. Nasjonalt er snittet 

79,57 prosent. Det indikerer at i Rollag har man kommet langt i å tilby og yte tjenester i hjemmet, før 

institusjonsplass blir et alternativ. Dette viser positiv måloppnåelse til delmålet til kommunen om å 

sikre at eldre kan bo hjemme lengst mulig. 

Det ble i 2020 levert en forvaltningsrevisjon på området ernæringsarbeid innenfor institusjon og 

hjemmebaserte tjenester. Den rapporten fremmet flere gode trekk med ernæringsarbeidet i 

kommunen, men trakk blant annet frem stor grad av muntlige rutiner. Det ble iverksatt skriftlige 

rutiner omtrent i samme tidsperiode som forvaltningsrevisjonen. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener omsorgstjenester er et 

moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området PLEIE OG OMSORG 

2018 2019 2020 

106 89 113 
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5.2.3. Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne 86, samt å 

etablere et råd for målgruppen. 

Regjeringen har nylig kommet med en strategi for likestilling av mennesker med 

funksjonsnedsettelse som gjelder for perioden 2020–2030 87. Her er det blant annet vist til at FN-

konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forplikter norske 

kommuner til å jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for 

personer med funksjonsnedsettelse. Regjeringen ønsker at kommunene skal ha mer kunnskap om 

konvensjonens innhold og forpliktelser som ledd i arbeidet med likestilling av personer med 

funksjonsnedsettelse. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne 

(CRPD) skal ivaretas i all politikkutforming. 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019 88 blant annet tatt opp at 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.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha veldig høy risiko 

 

Kommunespesifikk informasjon 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. 

Området er omtale i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. En har enkelte 

tiltak som har en universell utforming og tilrettelegge for arbeidstakere i kommunen med nedsatt 

funksjonsevne, 

 

 

86 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven),  
    LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 
87 «Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020–2030», Barne- 
og likestillingsdepartementet, desember 2018 
88 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 0 % 
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Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener mennesker med nedsatt 

funksjonsevne er et viktig tema. 25 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra veldig 

høy. Området anbefales til forvaltningsrevisjon. Vi viser blant annet til at en god del av de folkevalgte 

har prioritert området til forvaltningsrevisjon. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.2.4. Psykisk helsearbeid 

Kommunen har ansvar for konkrete tjenester til mennesker med psykiske lidelser 89. 

Psykisk helse må også forstås i et folkehelseperspektiv. Mange kommuner rapporterer at psykisk 

helse er deres største folkehelseutfordring og at de mangler kunnskap om tiltak, verktøy og metoder 

som de kan ta i bruk. Psykisk helse skapes ikke i helsesektoren. Regjeringens folkehelsemelding 90 fra 

2019 framholder at et viktig strategisk mål fremover er derfor å sørge for at de sektorer som har de 

mest sentrale virkemidlene for å fremme psykisk helse også har et eierskap til området. Barnehager, 

skoler, arbeidsplasser lokal- og nærmiljø er de viktigste arenaer for å fremme god psykisk helse. 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019 91 blant annet tatt opp at boligene 

som tilbys personer med psykiske helseutfordringer ikke er nok differensierte og tilpasset den 

enkeltes behov. Boform, beliggenhet, innhold og beskaffenhet avdekker manglende budsjettmessig 

prioritering. Situasjonen for mange blir økt risiko for nye innleggelser i spesialisthelsetjenesten og 

manglende mulighet til å kunne fungere i samfunnet med god livskvalitet til tross for stor 

sykdomsbelastning.  

De har også tatt opp at tilgangen til kommunale tjenester til psykisk syke brukere ofte er mangelfull. 

Det er vanskelig å få oversikt over kommunale tjenester, de er ikke individuelt tilpasset, og brukerne 

har ikke tilgang på kvalifisert helsepersonell på kveld, om natt og i helger. De henvises til å bruke 

 

 

89 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
90 Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-
livskvalitet/id2544452/ 
91 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy til veldig høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 25 % 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
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legevakt eller ordinær hjemmesykepleie som ikke har tilstrekkelig kompetanse eller kjennskap til 

bruker. Deres tilgang til helsehjelp i kommunen er derfor dårligere enn for somatiske pasienter.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtale i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Det er mange 

beskrivelser av tjenesteområdet i kommunens plandokumenter. En samarbeider med andre på 

området, hvor blant annet behov for kompetanse er årsaken.  

For å bli sertifisert som barnevennlig kommune har Rollag ekstra fokus på flere området, hvor ett av 

de er å jobbe med barn og unges psykiske helse. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 
000 innbyggere (helse- og omsorg)     7,2 9,3 3,1 4,6 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)    8,6 14 5,7 8,5 

Andel nyinnflyttede med psykiske 
problemer.    

: 5 9 10 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere 
med psykiske lidelser    

: : 11 7 

Andel med psykiske lidelser på venteliste    
: : .. .. 

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske 
lidelser på venteliste    

: : .. .. 

 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener Psykisk helsearbeid er et 

viktig til veldig viktig tema. 25 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra høy.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet Høy 
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5.2.5. Rusomsorg 

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten 92 har ansvar for oppfølging av personer som er i risiko 

for å få, eller som har, et rusmiddelproblem, og kan kontaktes for råd og veiledning. Dette gjelder 

både pårørende og den som har problemer. 

Kommunen har ansvar for mange tjenester til mennesker med rusmiddelproblemer; råd og 

veiledning, behandlings- og rehabiliteringstjenester, praktisk bistand og opplæring, plass i institusjon, 

helsetjenester i hjemmet, økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak, tilbud om midlertidig bolig og 

bistand til å skaffe bolig for vanskelig stilte på boligmarkedet 93. 

Både kommunens sosialtjeneste, helse- og omsorgstjeneste og lege kan henvise til tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten 94. 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud har i sin årsmelding for 2019 95 blant annet tatt opp en 

bekymring for varsel om stans i kjøp av private omsorgsplasser til rusavhengige, og anmodet om en 

avklaring av fastlegers plikter ved pålagt rusmiddeltesting. De peker også på at det er en 

forskjellsbehandling av LAR-pasienter avhengig av hvor de er bosatt. I de store kommunene er det 

etablert ordninger som gir dem enkel og kostnadsfri adgang til rusmiddeltesting, mens det for 

pasienter som bor på mindre steder må gjennomføres hos sin lokale fastlege og betales ordinær 

egenandel. Dette er urimelig når det er satt et vilkår om testing for å få tilgang til denne helsehjelpen.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtale i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Området 

beskrives flere steder og er samorganisert med psykiske helse. Det beskrives behov for 

kompetansehevning på området. 

I rådmannens årsrapport for 2019 står det at det ble vedtatt en ruspolitisk handlingsplan tilbake i 

2017, og at denne ikke er påbegynt enda.  

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Psykisk helse og rus»: 

 

 

92 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
93 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
94 Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak 
95 Årsmelding 2019, Pasient- og brukerombudet - Buskerud 

https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Brutto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år     

0 157 591,5 857,5 

Netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer pr. innb. 18-66 år    

0 50,1 522,9 718,4 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer    

0 1,3 13,3 16,8 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innb. (helse og sosial)    

7,2 5,3 2,3 3,1 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere    
: : 8 7 

Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere 
med psykiske lidelser    

: : 11 7 

Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste    
: : : .. 

Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske 
lidelser på venteliste    

: : .. .. 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kom. per 10 000 innbyggere 18-66 år    

0 1 4,9 1,5 

Antall vedtak om kjøp av tiltak til 
rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor 
kom. per 10 000 innbyggere    

0 0,6 3,1 1 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 
innbyggere 18-66 år    

0 3,9 1,8 2,5 

Antall vedtak om midlertidige tiltak til 
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innb.    

0 2,3 1,1 1,6 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser lav ressursbruk, men det mangler mye tall fra kommunen i KOSTRA-

tallene, noe som gjør analyse av området vanskeligere. 

Kommunens har fokus mot psykisk helse og rus, blant annet gjennom lavterskeltilbud og et 

interkommunalt samarbeid. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener rusomsorg er et viktig tema. 

50 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en høyere risiko på området enn det den erfaringsbasert har fra 

kommuner. Dette fordi en ser mangler i breddekompetanse og ressursbruken som kommer frem av 

Kostra-tall (mangler i tall), og at den vedtatte ruspolitiske handlingsplanen enda ikke er påbegynt, 3 

år etter vedtak.  

Politikere vurderer området som viktig og prioriterer området med ønske om forvaltningsrevisjon. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 
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5.2.6. Økonomisk sosialhjelp 

Økonomisks sosialhjelp reguleres i hovedsak av lov om sosiale tjenester i NAV96, forvaltningsloven97 

og Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35, Sosialtjenesteloven98. Økonomisk sosialhjelp er 

organisert gjennom den kommunale tjenesten i NAV99.  

Målet er å bidra til å gjøre søkerne selvhjulpne, samt å forebygge utenforskap, økonomisk og sosialt. 

Dette gjøres gjennom opplysning, råd, veiledning og oppfølging, å yte sosial stønad som for 

eksempel livsopphold, boutgifter (husleie, strøm, etablering mm.), barnehage, SFO/AKS, lege- og 

tannlegeutgifter, aktiviteter mm., samt økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning. NAV har også 

ansvar for bolig gjennom bostøtte, midlertidig og varig botilbud og utleie av kommunal bolig, samt 

KVP – kvalifikasjonsprogrammet. Mottakerne kan ha flere og sammensatte behov, de kan være kort- 

eller langvarige, og de kan utredes for overgang til statlige ytelser. 

Området kan bli påvirket av koronapandemien. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Sosialhjelpsmottakere 35 41 34 33 1 291 7 279 135 912 

Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år 8 4 4 5 191 1 186 24 680 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 
måneder eller mer 

7 18 14 19 390 2 944 54 713 

Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt 
som hovedinntekt 

: 5 : : 177 835 14 774 

Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som 
viktigste kilde til livsopphold 

31 6 12 12 414 2 807 56 717 

 

 

96 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
97 LOV 1967-02-10, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
98 Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 - Sosialtjenesteloven. 
99 https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy til Veldig høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat til viktig Prioritet 50 % 

     

https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig 0 : : .. 186 500 9 865 

Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp 

18 28 15 18 923 3 478 69 547 

 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er 

rangert som den 395. beste kommunen i Norge innenfor 

sektoren Sosialtjeneste. 

Rollag kommune har vesentlig flere (57,58 %) som mottar 

sosialhjelp i mer enn 6 måneder enn landsgjennomsnittet 

(32,53 %). Kommunen har en noe lavere andel som mottar 

sosialstønad i over 10 måneder (15,15 %), enn landsgjennomsnittet (16,4 %). 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener sosialtjeneste er et viktig 

tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at Rollag har tilsvarende risiko som området erfaringsbasert har i andre kommuner. Vi 

ønsker allikevel å løfte frem området som et potensielt område for forvaltningsrevisjon, da spesielt å 

se nærmere på hvorfor kommunen har vesentlig større andel som mottar sosialhjelp i mer enn 6 

måneder enn landsgjennomsnittet. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

 

5.2.7. Boligsosiale tjenester 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat til Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig Prioritet 0 % 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området SOSIALTJENESTE 

2018 2019 2020 

284 226 395 
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Kommunens ansvar innenfor boligsosiale tjenester reguleres i hovedsak av helse- og 

omsorgstjenesteloven 100, sosialtjenesteloven 101, plan- og bygningsloven 102 og folkehelseloven 103.  

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. 

Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige 

samarbeidspartnere, og brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres. 

Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunene skal blant 

annet medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 

boligmarkedet, som boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger 

det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. NAV-kontoret er forpliktet til å finne 

midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er i begrenset grad omtalt i kommunens plan- / styringsdokumenter. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Sosialtjeneste»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig 
0 : : .. 186 500 9 865 

 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Bolig»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Totalt antall kommunalt disponerte boliger 67 87 87 81 1 835 5 661 109 495 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere 

48 62 61 58 35 20 20 

Andel kommunale boliger som er 
tilgjengelige for rullestolbrukere 

37 38 30 32 58 55 49 

Brutto investeringsutgifter til boligformål 
per innbygger i kroner 

17 543 21 911 224 0 2 180 2 743 1 495 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig 
4 295 2 654 2 210 3 568 11 339 8 239 10 413 

 

 

100 LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
101 LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 
102 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl) 
103 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig 

63 .. 40 20 25 30 31 

Husstander i midlertidige botilbud i mindre 
enn 3 måneder 

0 0 0 0 6 196 3574 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innb. 

: : : : 2,8 1,6 1,3 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte 
fra Husbanken per 1000 innbyggere 

7,9 7,1 6,3 6,5 13,3 12,7 14,5 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser at kommunen har flere kommunale boliger per 1000 innbyggere en 

sammenlikningsgrunnlaget. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener boligsosiale tjenester er et 

moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra 

moderat.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.2.8. Flyktninger 

Kommunene har ansvar for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet de har krav på etter 

introduksjonsloven 104.  

Kommunene skal 105 veilede flyktninger og innvandrere på introduksjonslovens område. Kommunene 

skal tilby opplæring i norsk- og samfunnskunnskap til de som har rett til det/ plikt til det. 

Kommunene skal tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller 

 

 

104 LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 
105 IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet –  https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 

 

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
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etter at personen selv har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som har rett til 

introduksjonsprogram får dette tilbudet.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtales i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Kommunen 

har sammen med Flesberg en flyktningeenhet som jobber med tilrettelegging for flyktninggruppen. 

I 2019 ble bemanningen til tjenester innen flyktningeområdet redusert grunnet at kommunen ikke 

mottok nye flyktninger. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener flyktninger er et moderat 

viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat 

til høy.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.3. Tekniske tjenester  

5.3.1. Byggesak 

Byggesaksområdet reguleres i hovedsak av plan og bygningsloven106, med tilhørende forskrifter og 

veiledere. Kommunene utøver myndighetsutøvelse gjennom å fatte vedtak innenfor blant annet 

deling og oppmåling, byggesøknader, utslippssøknader og reguleringsplaner. 

 

 

106 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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Behandling av byggesaker 107 , oppmåling og matrikkelføring 108 og utslippstillatelser er omfattet av 

selvkostprinsippet 109, ved at gebyret ikke kan være høyere enn de nødvendige kostnadene 

kommunen har med slike saker. 

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. Mange saker har de siste 

årene vist svakheter i kommunal byggesaksbehandling og regulering.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtalt i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Plan, byggesak og miljø»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Reguleringsplaner vedtatt i alt 3 2 5 2 26 100 1440 

Andel av reguleringsplanene som ble møtt 
med innsigelser 

.. .. .. 20 10 25 27 

Byggesøknader i alt behandlet 
164 144 133 162 1 634 4 990 77 458 

Behandlede byggesøkn. med 3 ukers frist 101 142 13 4 834 1 549 32 788 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist 

10 14 17 10 19 16 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist 

19 18 36 28 34 28 37 

Andel av innvilgete byggesøkn. som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 

.. 14 9 3 12 20 17 

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt 
søknadsplikt 

1 .. .. 0 0 79 1 573 

Søknader om nye bygninger i strandsonen 
som ble innvilget 

.. .. .. 0 35 0 884 

Andel av søknader om nye bygninger i 
LNF-/LNFR-områder som ble innvilget 

.. .. .. .. 98 100 95 

Andel av søknader om tiltak i freda eller 
verneverdige områder / bygninger som 
ble innvilget 

.. .. .. .. .. 50 46 

Selvkostgrad i byggesaker 
100 100 100 98 63 92 83 

Netto endring i antall boliger 
3 .. .. .. .. .. .. 

 

 

107 Plan og bygningsloven, § 33-1. Gebyr 
108 LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 
109 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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En har lavere saksbehandlingstid en sammenlikningsgrunnlaget. Antall byggesøknader som er 

behandlet er noe høyere enn to foregående år, men tilsvarende som i 2016. Det er ikke mulig å 

sammenligne antall byggesaker, da KOSTRA-tallene indikerer totalen og ikke gjennomsnittet for de 

ulike gruppene. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 96. beste kommunen i Norge innenfor sektoren  

Gebyret for å saksbehandle en enebolig i Rollag ligger noe 

lavere enn landsgjennomsnittet, og vesentlig lavere enn de 

dyreste kommunene. 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener byggesak er et moderat 

viktig tema, Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har gitt oss informasjon som gjør at vi endrer vår risikovurdering til moderat.. Vi ønsker å 

fremheve at kommunen scorer veldig bra på saksbehandlingstid i byggesaker. Rollag har stort fokus 

som hyttekommune, og vi ønsker dermed å fremheve byggesak som et område hvor kommunen bør 

ha et ekstra fokus, selv om vi denne gangen ikke anbefaler forvaltningsrevisjon på området. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

 

 

5.3.2. Vann og avløp 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat  Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat  0 % 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området SAKSBEHANDLING 

2018 2019 2020 

95 84 96 
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Vannforsyning reguleres av flere lover som blant annet matloven 110, helseberedskapsloven 111, 

folkehelseloven 112 og drikkevannsforskriften 113. Avløpshåndtering reguleres i hovedsak av 

forurensningsloven 114 med tilhørende forskrift.  

Kommunen har en tilsynsfunksjon mot private avløpsanlegg og det er krav til større vannanlegg. Det 

er krav om farekartlegging, farehåndtering og om internkontroll for alle vannverkseiere 115. Det er krav 

om internkontroll også på avløpsområdet, og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over 

overløp 116.  

Vannforsyning og avløpshåndtering er omfattet av selvkostprinsippet 117, gjennom det lovmessige 

kravet om at brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er 

imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Tømming fra slamavskillere er også underlagt 

selvkostprinsippet, men her er kravet at selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes 

brukerbetaling. 

De fleste kommuner har et eller flere store vannverk med tilhørende vann og avløpsnett. Dette gjør at 

infisering av vann eller store lekkasjer kan ramme hele eller deler av kundene til vann og 

avløpsnettet. Kommuner har ofte god kompetanse på driften av vann og avløpsnettet. Men ofte er 

utfordringen med gammelt distribusjonsnett og ikke alltid oppdatert teknologi for rensing.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtaly i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Det fremgår at 

en må øke prisene på området for å opprettholde full selvkost. En jobber med å fornye plan for 

renovering av vann og avløpsnettet i kommunen, da den forrige varte til 2012. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunal vannforsyning»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Selvkostgrad 100 100 100 100 88 98 91 

 

 

110 LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
111 LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
112 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
113 FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 
114 LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
115 Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 
116 Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14 
117 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 

3 295 3 403 3 707 3 707 4 583 3 876 3 735 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år 

0,42 0,67 0,41 0,2 .. 0,77 0,68 

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med tilfredsstillende 
prøveresultater 

100 100 100 100 .. 99,7 99,5 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje 

20 20 8,1 8 .. 35,4 30,7 

 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Kommunalt avløp»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Selvkostgrad 100 100 100 100 85 100 94 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1)  

5 660 5 650 5 650 6 223 4 218 4 615 4 139 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år 

1,29 2,15 2,15 0,98 .. 0,53 0,61 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt 

.. .. .. .. .. 10,5 35,1 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser lavere priser på årsgebyr for vannforsyning enn 

sammenlikningsgrunnlaget, men høyere pris på årsgebyr for avløpstjenesten. Totalt sett er det 

høyere pris enn sammenligningsgrunnlaget. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 229. beste kommunen i Norge innenfor sektoren  

Videre fremgår det av kommunebarometeret at 

vannlednings- og spillvannsettet (der alderen er kjent) er 

omtrent på landsgjennomsnittet. Fornyingstakten på 

vannledningsnettet er noe lavere enn landsgjennomsnittet, 

mens fornyingstakten på spillvannsnettet er høyere 

landsgjennomsnittet.  

Det fremgår av statistikken at det lekker 8 prosent fra ledningsnettet i kommunen, noe som er 

vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet på 26,91 prosent. 

Tilgjengelige opplysninger viser at alle innbyggere som er tilknyttet kommunal vannforsyning, har 

tilfredsstillende vannkvalitet. 

Det var tilsyn med vannområdet i 2017, men vi har ikke hatt tilgang til denne rapporten. 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området  

VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

2018 2019 2020 

304 85 229 
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Tilsyn gjennomført av mattilsynet på prøvetakingsplaner ved Veggli vannverk i 2019. Det ble unnet 1 

merknad og ingen avvik. Vi har ikke hatt tilgang til rapporten. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener vann og avløp er et viktig til 

moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Kommunen har et vedlikeholdsetterslep på både spillvanns- og vannledningsnettet. Takten på 

vedlikehold er høyere på spillvannet, noe som samsvarer at alderen er høyere der enn på 

vannledningsnettet. Analysen har totalt sett ikke gitt oss nok momenter til at vi velger å endre 

risikoen fra det vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner.. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.3.3. Renovasjon 

Renovasjon reguleres i hovedsak av forurensningsloven 118 med tilhørende forskrift. Viktige tiltak for å 

hindre forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall, er 

å ha etablert gode systemer for innsamling av avfall og en god oppfølging av forsøplingssaker. 

Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av 

husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og 

bedrifter. I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale 

selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet. 

Renovasjon er omfattet av selvkostprinsippet 119, gjennom lovmessige krav om at selvkost skal danne 

grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. 

De fleste kommuner har innført kildesortering og gjenbruk av avfall og søppel. Men omfanget av 

dette varier noe mellom renovasjonsselskap/kommuner. Varierende kontroll av kildesortering og 

gjenbruksordninger vil kunne føre til at ressurser ikke utnyttes godt nok. Videre kan avstand og pris 

på levering være medvirkende til å påvirke grad av levering/resirkulering av avfall og søppel fra 

 

 

118 LOV 1981-03-13 nr 6 – Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
FOR 2004-06-01 nr 931 – Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

119 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy. Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet Veldig lav 
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virksomheter og privatpersoner. Det er en utstrakt forekomst av private avfallsplasser og brenning av 

avfall og søppel, særlig gjelder dette for landlige områder. Det er risiko for at renovasjonsordninger 

ikke fungere optimalt og bidrar til god bærekraft.    

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha lav til moderat risiko 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtales i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Med et ønske 

om utbygging av flere hytter, vil dette legge større press på renovasjonen. Rollag har ny 

sorteringsstasjon under bygging, som etter planen skal være ferdig nå. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Husholdningsavfall»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. 
(gjelder rapporteringsåret+1) 

2 935 2 935 3 081 3 081 3 267 2 561 2 855 

Andel levert til materialgjenvinning inkl. 
biologisk behandling 

18 26,3 23,2 25,1 35 44,4 40,7 

Selvkostgrad 100 100 100 97 99 100 96 

Husholdningsavfall per innb. (fylke og land) .. .. 0 0 520,5 518,6 427 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser lavere priser på tjenesten enn sammenliknbare kommuner, men noe 

høyere enn landsgjennomsnittet. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 229. beste kommunen i Norge innenfor sektoren  

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de 

folkevalgte mener renovasjon er et viktig til moderat viktig 

tema. Ingen ønsker å prioritere området til 

forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til noe som gjør at vi ønsker å endre risikoen for området vekk fra 

det vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området  

VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

2018 2019 2020 

304 85 229 
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5.3.4. Brann- og redningstjenester 

Brann og redningstjenester reguleres i hovedsak av brann- og eksplosjonsvernloven 120.  

Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot 

ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser, 

og kommunen har en sentral rolle i dette arbeidet. Dette er blant annet regulert i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt 121, Kommunens samfunns- og arealplanlegging er også sentralt i 

arbeidet med brannvern. Kommunen plikter å sørge for etablering og drift av et brannvesen. 

Brannvesenets oppgaver er å sørge for beredskap ved brann og å drive forebyggende arbeid.   

Det forebyggende arbeidet innebærer blant annet kartlegging av brannobjekt og utsatte grupper, 

samt tilsyn og feiing av fyringsanlegg i bygninger. Fra og med 01.01.2016 er fritidsboliger omfattet av 

kommunens plikt til å drive tilsyn og feiing av fyringsanlegg.   

Feiertjenesten er omfattet av selvkostprinsippet 122, gjennom det lovmessige kravet om at brukerne 

av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt 

full kostnadsdekning.  

Responstid, tilstrekkelig utstyr, kompetanse og bemanning er sentralt for sikkerhet og redning i 

kommunen. Mange kommuner samarbeider om brann og redning. På grunn av statlig pålagte 

endringer i politiet er det stadig oftere brann og redningstjenesten som kommer først til 

ulykkessteder. Dette kan føre til et større og annerledes behov for kompetanse.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

 

Kommunespesifikk informasjon 

 

 

120 LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 
121 FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
122 Rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
 

Risikovurdering: Sannsynlighet Lav  til moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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Området er omtales i kommunens plan- / styringsdokumenter, men uten særskilte mål. Det 

fremkommer at Rollag deltar i SØR-ØST 110 IKS for drift av alarmsentral, samt at de drifter egen 

brannstasjon fra Veggli. Brannvesenet er et frivillig brannvesen med 16 deltidskonstabler inkludert 

brannsjef og brannvakt. 

Brann- og redningstjenesten er nevnt i både den overordnede kommunale beredskapsplanen, og i 

Risiko og sårbarhets-analysen, samt at kommunen har egen beredskapsplan for skogbrann og 

hyttemråder. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Brann og ulykkesvern»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 
pr. innbygger, konsern (1000 kr) 

2 032 2 379 3 390 3 355 2 117 1 229 1 228 

• Brutto driftsutgifter til funksjon 339 
pr. innbygger, konsern (1000 kr) 

1 613 1 653 2 398 2 348 1 676 932 990 

• Brutto driftsutgifter funksjon 338 per 
innbygger, konsern (1000 kr) 

420 726 992 1 006 441 296 238 

• Netto driftsutgifter til funksjon 338 
og 339 pr. innbygger, konsern (kr) 

1 630 1 808 2 572 2 096 1 556 892 880 

Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. 
innbygger, konsern (kr) 

76 196 276 -59 54 58 65 

• Netto driftsutgifter til funksjon 339 
pr. innbygger, konsern (kr) 

1 553 1 612 2 295 2 155 1 502 834 815 

• Årsverk i brann- og ulykkesvern per 
1000 innbyggere (årsverk) 

2 3,52 1,41 1,41 .. 0,5 0,71 

• Årsverk til forebygging, funksjon 338, 
per 1000 innbyggere (årsverk) 

0,57 2,89 0,92 0,92 .. 0,19 0,24 

Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 
1000 innbyggere (årsverk) 

1,43 0,63 0,49 0,49 .. 0,31 0,47 

Antall bygningsbranner (antall) 2 1 1 1 47 176 3 160 

Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året 
(antall) 

3 5 5 9 174 455 8 183 

Funksjon 338 = Forebygging av branner og andre ulykker   |   Funksjon 339 = Beredskap mot branner og andre ulykker  

 

Kommunens KOSTRA-tall viser at Rollag kommune bruker mer på brann- og ulykkesvern (målt pr. 

innbygger) enn landsgjennomsnittet, og har flere årsverk. 

Det har ikke vært gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor området de senere årene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener brann- og redningstjenester 

er et moderat viktig tema, 25 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til noe som gjør at vi ønsker å endre risikoen for området fra det 

vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner.  
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Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.3.5. Vei, park og idrettsanlegg 

Kommunale veier reguleres av veglova 123, og formålet er å sikre at planlegging, bygging, vedlikehold 

og drift av offentlige og private veier sikrer en trygg og god trafikkavvikling som trafikantene og 

samfunnet er tjent med, og som tar hensyn til naboer, et godt miljø og andre samfunnsinteresser. 

Parker og grøntområder reguleres gjennom plan og bygningsloven 124, og ved behandling av 

reguleringsplaner skal kommunen ta hensyn til arealformål til grøntstruktur som naturområder, 

turdrag, friområder og parker. 

I «Den norske idrettsmodellen» 125 fremgår det at: 

Statlige tilskudd til idrettsformål utgjør et viktig bidrag til utviklingen av idrett og fysisk 
aktivitet i Norge. Det er likevel slik at det er kommunene som er den viktigste offentlige 
bidragsyteren når det gjelder å skape gode rammebetingelser for lokal idrettsaktivitet. Dette 
gjelder både i forhold til bygging og drift av idrettsanlegg og i forhold til drifts- og 
aktivitetstilskudd til lokale idrettslag. Tilrettelegging for idrett er ikke en lovpålagt oppgave 
for kommunene. Tilskudd til idrettsformål vil derfor i stor grad være påvirket av 
kommuneøkonomien. Tall fra SSB viser likevel en klar økning i kommunenes utgifter til idrett 
de siste årene. 

Kommunen samarbeider med idretten gjennom et idrettsråd. Idrettsråd er et organ bestemt ut fra 

Norges idrettsforbunds lovnorm 126, og formålet er at det skal være en arena for samarbeid mellom 

idrettslag, idrettskrets og kommunen. 

Standard og vedlikehold av veier er viktig for å forhindre ulykker. Ut fra ett folkehelse- og 

trivselsperspektiv er det viktig med idrettsanlegg og parker.  

Generell risiko for området 

 

 

123 LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova) 
124 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), § 12-5.Arealformål i reguleringsplan 
125 Meld. St. 26 2011–2012: Den norske idrettsmodellen 
126 LOV for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, vedtatt på Idrettstinget 2019, med virkning fra 1. januar 2020. 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 25 % 
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Området er vurdert å ha moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området omtale fra kommunens plan- / styringsdokumenter. Det fremgår at en har begrensede 

midler til drift og vedlikehold på området.  

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Samferdsel»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Andel km tilrettelagt for syklende som 
kommunen har ansvaret for av alle 
kommunale veier 

14,3 13,8 13,8 13,8 11,4 24,2 14,6 

Andel kommunale veier og gater med 
belysning av alle kom. veier og gater 

10,7 10,3 10,3 10,3 33,5 67,4 61,5 

Utgifter til vedlikehold av kommunale veier 
og gater av totale netto. driftsutgifter til 
kommunale veier og gater 

58,4 58,6 61,8 54,2 37,7 15 28,5 

Andel kommunale veier og gater uten fast 
dekke av alle kommunale veier og gater 

75 75,9 75,9 75,9 51,4 19,3 27,2 

Brutto driftsutgifter til samferdsel per innb. 1 558 1 694 1 807 1 686 2 228 1 888 1 809 

Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs 
kom. veier og gater per kilometer belyst vei 

30 000 36 667 36 667 36 667 18 495 22 202 21 770 

Brutto investeringsutgifter til kommunale 
veier og gater per innbygger 

1 507 1 906 371 996 1 268 1 544 1 505 

Antall km tilrettelagt for syklende som er 
et kommunalt ansvar 

4 4 4 4 139 436 5 798 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og 
gater per innbygger 

1 558 1 693 1 786 1 672 2 067 1 096 1 116 

Netto driftsutgifter til kommunale veier og 
gater per km 

77 821 82 379 87 379 80 138 88 141 173 575 150 816 

 

Av KOSTRA-tallene fremkommer det at det er betydelig mindre andel av veier og gater som har 

belysning (10,3 %), enn sammenlignbare kommuner (33,5 %).  

Det fremkommer videre av KOSTRA-tallene at Rollag har en vesentlig større del av driftsutgifter til 

kommunale veier og gater som går til vedlikehold av kommunale veier og gater (54,2 %), enn 

sammenlignbare kommuner (37,7 %). Dette samsvarer med at rådmannen i årsmelding for 2019 

presiserer at det er et etterslep på vedlikehold av kommunale veger, og at det fortsatt jobbes med å 

ta det igjen.  

Det kommer frem av årsmeldingen at Rollag har en investeringsplan for vei fra 2009, Slik revisor 

tolker årsmeldingen, skulle en ny investeringsplan ha vært utarbeidet, men denne er ikke på begynt. 

Kommunen har en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (2015-2019). Hovedmålsettinger for 

idrettsanlegg omfatter å øke tilgjengeligheten, universell utforming og sikre godt vedlikehold av 

eksisterende anlegg.  
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Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener vei, park og idrettsanlegg er 

et lite viktig tema, ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at Rollag har en noe høyere risiko på området enn det den erfaringsbasert har fra andre 

kommuner. Dette ut ifra ressursbruken, vedlikeholdsetterslep og at det ikke er kommet noen ny 

investeringsplan for vei siden 2009.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

5.3.6. Landbruk 

Hovedoppgavene til kommunenes «Landbrukskontor» knytter seg til tilskudds- og lovforvaltning. 

Områdene reguleres av blant annet jordlova127, konsesjonsloven128, skogbrukslova129, lov om 

motorferdsel i utmark130, viltloven131, naturmangfoldloven132, plan- og bygningsloven133 og 

friluftsloven134. I tillegg kommer en rekke forskrifter og rundskriv. 

Kommunene har oppgaver knyttet til saksforberedelse og kontroll av ulike tilskuddsordninger i 

landbruket. Videre har kommunene både myndighet og tilsynsoppgaver etter konsesjonsloven i 

forbindelse med eierskifte, og etter jordloven i forbindelse med nydyrking, deling eller 

omdisponering av jordbrukseiendom, og i forbindelse med driveplikt. Kommunen har også ansvar for 

å kontrollere at skogbruksloven følges, og kan fastsette meldeplikt for planer om hogst og tiltak 

knyttet til foryngelse og stell av skog.  

Saksbehandling og forvaltning av landbruk og vilt er viktig sett opp mot bærekraft, rekreasjon, 

næringsutvikling og ressursutnyttelse i lokalsamfunnet. Men det er et område med begrenset lokal 

 

 

127 LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova) 
128 LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 
129 LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova) 
130 LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 
131 LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 
132 LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
133 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
134 LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Lav 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Lite Viktig Prioritet 0 % 
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myndighet. Området er styrt av både statelige lovverk og tilskuddsrammer og til dels internasjonale 

avtaler om å ivareta sjeldne arter, samt å hindre spredning av uønskede arter.  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko 

Kommunespesifikk informasjon 

Området omtales i kommunens plan- / styringsdokumenter, men det er kun i kommuneplanen Rollag 

2011-2021 vi finner spesifikke mål. Vi er ikke tilsendt, og har heller ikke funnet noe landbruksplan. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Landbruk»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning 
og landbruksbasert næringsutvikling i 
prosent av totale netto driftsutgifter 

1,2 1,2 1,2 1,1 0,6 0,2 0,2 

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning 
korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 

1 639 1 481 1 582 1 451 39 611 47 983 833 036 

Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning 
og landbruksbasert næringsutvikling per 
landbrukseiendom (1000 kr) 

6,8 6,2 6,6 6 .. .. .. 

Landbrukseiendommer 240 240 240 240 .. .. .. 

Jordbruksbedrifter 
46 45 44 45 .. .. .. 

Jordbruksareal i drift (dekar) 8 799 8 782 8 808 8 920 .. .. .. 

Produktivt skogareal (dekar) 199 104 199 104 199 403 199 335 .. .. .. 

Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til 
andre formål enn landbruk (dekar) 

0,9 1,6 16,5 8,8 164,7 240 8 157,1 

Omdisponering av dyrka jord til andre 
formål enn landbruk (dekar) 

0 0 0 0 87,2 56,9 3 617,4 

Omdisponering av dyrkbar jord til andre 
formål enn landbruk (dekar) 

0,9 1,6 16,5 8,8 77,5 183,1 4 539,7 

Godkjent nydyrka areal (dekar) 0 0 0 0 1 472 595 28 128 

Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov 78 168 144 55 527 725 8 552 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser at en i prosent bruker mer midler på området enn 

sammenlikningsgrunnlaget. 

I juli 2020 ble det opprettet et interkommunalt landbrukskontor med de andre Numedalkommunene. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener landbruk er et viktig tema, 

ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 
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Vi vurderer at Rollag har en moderat risiko på området, noe som er tilsvarende det den 

erfaringsbasert har fra andre kommuner. Vi vil allikevel påpeke at det landbruket tilnærmet ikke 

nevnes i ulike rapporter, og at det mangler en landbruksplan.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

  

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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6. Risikovurdering – Organisasjonsperspektivet 

Organisasjonsperspektivet tar for seg hvordan kommunen er organisert og hvilken styring og 

organisering den har for å nå de oppsatte mål for tjenesteproduksjonen, samt hvordan 

saksbehandling og interne tjenester blir ivaretatt. Organisasjonsperspektivet retter fokuset mot om 

tjenesteproduksjonen, og støttefunksjoner til disse, er effektiv og i tråd med lover og regler.  

 

6.1. Organisering 

Kommuneloven gir klare føringer for hvordan en kommune skal organiseres. Den mest utbredte 

styreformen er formannskapsmodellen, men det er også åpnet for at man kan benytte parlamentarisk 

styreform 135. Kommunens øverste folkevalgte organ er kommunestyret 136 som ledes av ordfører 137. 

Under kommunestyret skal det opprettes et formannskap og flere utvalg og/eller råd. 

Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet 138, og skal velge 

et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne 139. Kontrollutvalget er direkte 

underlagt og rapporterer til kommunestyret.  

Kommunestyret skal ansette en kommunaldirektør, som skal være leder for kommunens 

administrasjon 140. Ut over dette legger kommuneloven ikke føringer for hvordan kommunen skal 

organiseres administrativt. 

Valg av administrativ organisasjonsmodell kan ha betydning for vurdering av risiko. Hvor mange 

nivåer man velger vil ha betydning for nærhet til eventuelle situasjoner, samt hvor mange enheter 

eller personer en leder skal følge opp. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens organisering under kapittel 3.2.  

 

 

135 Kommuneloven (2018) Kapittel 10. Parlamentarisk styreform 
136 Kommuneloven (2018) Kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer. 
137 Kommuneloven (2018) Kapittel 6. Ordfører 
138 Kommuneloven (2018) § 22-1. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 
139 Kommuneloven (2018) § 23-1. Kontrollutvalget 
140 Kommuneloven (2018) kapittel 13, Administrasjonen 
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Kommunens øverste politiske organ er kommunestyret ledet av ordfører. Under kommunestyret 

sorterer formannskapet, Næring, miljø og ressurs, Fellesrådet foreldre og personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet. 

Øverste administrative leder er rådmann/kommunedirektør med en toppledergruppe bestående av 6 

enhetsledere med respektive ansvarsområder 

• Enhetsleder for Fellestjenesten 

• Enhetsleder for Skole 

• Enhetsleder for NAV Numedal 

• Enhetsleder for Rollag kommunale barnehage 

• Enhetsleder for Helse og omsorg 

• Enhetsleder for Plan og utvikling 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener organisering er et moderat 

til viktig tema, 25 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at Rollag har en moderat til høy risiko på området, noe som er tilsvarende det den 

erfaringsbasert har i andre kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 25 % 
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6.2. Økonomisk situasjon 

Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det 

finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.  

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  

Mange elementer kan påvirke 

en kommunes økonomiske 

situasjon. Kommunene får en 

stor andel av sine inntekter 

gjennom overføringer fra 

staten, som rammetilskudd 

(innbyggertilskudd og 

regionalpolitiske tilskudd), 

Øremerkede tilskudd, 

skatteinntekter og 

egenbetalinger. 

Inntektsnivået til kommunene 

avhenger av flere variable, og 

demografi vil ofte ha en 

betydning. Er det en 

tilflyttings- eller fraflyttingskommune? Hvilket utdanningsnivå innbyggerne i en kommune har vil ofte 

påvirke skatteinntektene til kommunen. Enkelte kommuner har også vesentlige inntekter fra sine 

naturressurser, som for eksempel kraft. 

Kostnadssiden er ofte bundet opp til investeringskostnader, driftskostnader på bygg og 

lønnskostnader. Dette er ofte ikke kostnader som kan endres drastisk over kort tid.   

Hvis økonomiplan eller budsjett vedtas med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk ikke 

inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i registeret 

om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).141  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

 

Kommunespesifikk informasjon 

 

 

141 Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse 

Figur 1 - Illustrasjon fra Kommunal og moderniseringsdepartementet 
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Vi viser også til den generelle beskrivelsen av kommunens økonomi under kapittel 3.3.  

Årsregnskapet for 2019 ble avlagt med mindreforbruk på 4,4 millioner kroner. 

Enhetenes samlede drift viste et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner. 

Økonomiplan 2020-2023 viser økonomisk utvikling i planperioden ved hjelp av ulike finansielle 

nøkkeltall. 

Årene siden 2015 har vært preget av omstilling, effektivisering og tilpassing av kommunens samlede 

virksomhet til lavere inntekter. Hovedårsaken har vært reduserte rammeoverføringer fra staten samt 

reduksjon i inntektene fra eiendomsskatt på verker og bruk.  

Det økonomiske bildet for Rollag kommune endret seg positivt fra 2019 til 2020. Dette skyldes i 

hovedsak økning i kommunens frie inntekter gjennom rammetilskuddet fra staten og en økning i 

eiendomsskatten fra kraftverk. Den store økningen i frie inntekter for Rollag kommune skyldes i all 

hovedsak endring i demografien og derigjennom en økning i utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. I 

tillegg har kommunen fått tildelt skjønnsmidler i 2020. 

I budsjettet for 2020 er det lagt inn en reduksjon i driftsrammene for enhetene tilsvarende 3 millioner 

kroner. Dette som nødvendig tiltak for å bidra til budsjettbalanse i 2020 uten bruk av 

disposisjonsfond. 

Det er ikke foreslått større investeringer i økonomiplanen for 2020-2023. 

Koronapandemien kan påvirke kostnader og inntekter på sikt. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Regnskap»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter 3,6 2,4 0 0,3 0,9 1 1,9 

Årets mindre-/merforbruk i 
driftsregnskapet i prosent av brutto 
driftsinntekter 2,4 2 0,6 2,4 1 1 1,2 

Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter 23,7 19,4 22,9 19,4 26,8 14,7 17 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter 3,5 9 5,1 9,5 27,3 40,1 43,1 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 48,6 47 50,2 51,4 93,7 111,6 106,2 

Frie inntekter per innbygger 72415 72790 74401 78017 75247 56419 58484 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter 9,3 9,1 8,4 8,3 12,5 11,8 11,5 

Brutto investeringsutgifter i prosent av 
brutto driftsinntekter 18 18,1 2,3 8,1 20,6 16,9 16,6 
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Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Egenfinansiering av investeringene i 
prosent av totale brutto investeringer 15,6 66,1 96,7 19,6 31,5 39 40,9 

 

Sentrale måltall for den økonomiske utviklingen er andel netto driftsresultat, lånegjeld og 

disposisjonsfond.   

Netto driftsresultat kan brukes til investeringer eller avsettes til senere bruk, og andelen bør ligge på 

1,75% over tid for å sikre en økonomisk buffer. Frie inntekter har økt i perioden, og ligger godt over 

kommunegruppen, fylket og landet. Vi ser en reduksjon i andel netto driftsresultat i fire-årsperioden, 

noe som har sammenheng i høyt utgiftsnivå og redusert handlingsrom.   

Langsiktig gjeld ligger betydelig lavere enn øvrige vi sammenligner med. 

Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert som 

den 105. beste kommunen i Norge innenfor sektoren Økonomi. 

Innenfor Kostnadsnivå er kommunen rangert som den 331. 

beste kommunen i Norge. 

Spørreundersøkelsen rettet mot politikere indikerer at dette 

oppfattes som et moderat viktig område. Ingen ønsker å 

prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en moderat til høy risiko på området på linje med det en erfaringsbasert 

har fra kommuner. Politikkere vurderer området som moderat, og prioriterer det moderat som et 

område med ønske om forvaltningsrevisjon.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

 

6.3. Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering 

innenfor området ØKONOMI 

2018 2019 2020 

162 150 105 
… innenfor området KOSTNADSNIVÅ 

2018 2019 2020 

397 397 331 
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Kommuneloven omfatter regler for langsiktig og bærekraftig økonomiforvaltning, for å trygge det 

finansielle grunnlaget for velferdstjenestene, og tilliten til at ressursene forvaltes på beste måte.  

Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.  

Kommunestyret skal selv vedta 142 økonomiplan, årsbudsjett, konsolidert årsregnskap, årsberetning, 

finansielle måltall, økonomireglement og finansreglement. Dette gjelder blant annet for kommunen, 

kommunale foretak, interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.  

Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, og kan utgjøre 

handlingsdelen til samfunnsdelen. Økonomiplan og årsbudsjett skal settes opp i balanse og være 

realistiske og årsbudsjettet er bindende. Budsjettoppfølgingen har derfor en sentral rolle i styringen 

av kommunen.  Kommunedirektøren har plikt til å rapportere om budsjettavvik, og foreslå 

budsjettendringer. I årsberetningen skal det redegjøres for vesentlige budsjettavvik, inkludert avvik 

fra premissene for bruk av bevilgningene, og eventuelt merforbruk skal dekkes inn året etter at det 

oppsto.143  

Dersom økonomiplan eller budsjett fremlegges med merforbruk, eller regnskapsmessig merforbruk 

ikke inndekkes innen fristen, innebærer det økonomisk ubalanse, og det medfører innmelding i 

registeret om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).144  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Det går frem av kommunes plan- / styringsdokumenter, samt tertialrapporteringer at kommunen har 

systemer og prosesser for budsjettering og budsjettoppfølging.  

At en ikke har merforbruk de siste årene tyder på at dette kan være tilfredsstillende. Rollag kommune 

har de senere årene gjennomført flere tiltak for å redusere utgiftsrammen i budsjettet. 

Noen etater i kommunen hadde merforbruk siste år, dette gjelder Helse og omsorg, Plan og utvikling 

og Rollag kommunale barnehage. 

Rådmannen har ansvaret for utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon til budsjett og økonomiplan. 

Formannskapet er ansvarlig for å fremme innstilling til kommunestyret. Innstillingen ligger ute til 

alminnelig ettersyn frem til behandling i kommunestyret. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet 

innen utgangen av året.   

 

 

142 FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 
143 Kommuneloven (2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 22. juni 2018 nr, 83, kapittel 14. Økonomiforvaltningen 
144 Kommuneloven (2018) kapittel 28. Statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse 
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Handlingsprogram og økonomiplanen for 2020-2023 med årsbudsjett ble satt opp i balanse og 

vedtatt av kommunestyret 13.12.2019 i sak 89/2019.  

Årsbudsjettet utgjør første året i økonomiplanperioden. Det rapporteres på økonomi til rådmannen 

ved utgangen av hver måned. Til kommunestyret rapporteres det på økonomi, samt mål og resultater 

per 1. tertial og 2. tertial. Tertialrapporter for 2020 ble behandlet av kommunestyret 18.06.20 sak 

48/2020, og 29.10.20 sak 93/2020. Rapportene, blir lagt fram gjennom budsjett- og 

rapporteringsverktøyet Framsikt. Dette er et analyseverktøy hvor en får frem nøkkeltall i forbindelse 

med styring av virksomheten. Rapportering for 3. tertial per 31. desember inngår i årsrapporteringen, 

og årsregnskap og årsrapport avlegges og vedtas av kommunestyret. Årsrapportering 2019 ble 

gjennomført i samsvar med lovens frister.   

I årsrapporten for 2019 er det en egen del hvor kommuneplan og prioriterte mål for perioden kobles 

opp mot tiltak som er gjennomført i løpet av året. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener budsjetteringsprosess og 

budsjettoppfølging er et viktig til moderat vigktig tema, Ingen ønsker å prioritere området til 

forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Kommunen har et plan- og styringssystem som har som målsetning å koble planer, resultat, 

budsjetter og rapporteringer. Dette bidrar til redusert risiko, Vi anser derfor at Rollag har lavere risiko 

enn det vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.4. Økonomisk internkontroll 

Det kan skilles mellom spesifikk internkontroll på tjenesteområder, og mer generell for 

gjennomgående støttefunksjoner.  Økonomisk internkontroll er en sentral del av virksomhetens 

internkontroll, og knytter seg til regnskapet, og transaksjoner som ender i regnskapet. 145 Den skal 

bidra til at kommunen når sine økonomiske mål, og forhindre misligheter. Sentrale rutiner innenfor 

 

 

145 http://www2.nkrf.no/kommunerevisoren_1_2015/cms/218/180/hent_artikkel/305 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til lav Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig til moderat Prioritet 0 % 

 

http://www2.nkrf.no/kommunerevisoren_1_2015/cms/218/180/hent_artikkel/305
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økonomisk internkontroll vil ofte være ensartede for hele eller store deler av kommunen. 

Budsjettoppfølgingen tjener som sentral rutine for å redusere risikoen for at kommunen ikke oppnår 

økonomiske mål, og aktuelle kontrolltiltak for å redusere risikoen for misligheter kan være 

arbeidsdeling, avstemminger og lederoppfølging.  

Det er et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen at kommuner skal forvalte finansielle midler 

og gjeld på en måte som ikke innebærer vesentlig finansiell risiko146, og økonomisk internkontroll vil 

også omfatte finansforvaltningen. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha fra moderat til høy risiko, 

Kommunespesifikk informasjon 

En klar rolle- og ansvarsfordeling er viktig for å oppnå en effektiv kommune, og for å forebygge 

uetisk atferd eller korrupsjon. Ansvarsfordelingen i Rollag defineres gjennom 

delegasjonsreglementet som sist ble vedtatt i k-sak 60/2019. 

Del 4 i delegasjonsreglementet, omfatter økonomireglement og delegering av budsjettmyndighet. 

Første del behandler planer og rapporter som utarbeides som grunnlag for den økonomiske 

styringen; handlingsprogram for kommuneplanen, økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og 

årsmelding, tertialrapporter, og månedlige rapporter.  

Andre del viser hva kommunestyret vedtar selv, som driftsbudsjettets nettorammer og endringer i 

fordelingen av disse, og hvilke fullmakter som kan gis til formannskap, som fullmakt til å treffe vedtak 

i kommunestyrets sted i hastesaker av økonomisk art. Samt hvilke fullmakter som gis rådmannen, 

som fordeling av nettorammer på tjenester, ansvar, art, og endring av rammene i tråd med årlig 

lønnsoppgjør og innenfor fastsatt ramme for formålet.  

Det understrekes at fullmaktene som gis i dette reglementet ikke kan brukes til å endre budsjettet i 

strid med prinsipielle prioriteringer eller sentrale forutsetninger som kommunestyret har lagt til grunn 

for budsjettvedtaket. Videre gis det her også retningslinjer for å sikre at alle budsjettendringer skal bli 

registrert i kommunens økonomisystem.  

Avslutningsvis behandles attestasjons- og anvisningsreglement. Dette er helt sentrale økonomiske 

internkontrolltiltak som er gjennomgående for alle funksjoner i kommuneorganisasjonen, og for at de 

skal fungere som forutsatt, er det viktig at alle i organisasjonen er bevisste på hva de innebærer. Vi tar 

med følgende utdrag fra reglementet her:    

 

 

146 Kommuneloven (2018) §§14-1 og 14-13. 
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«Attestasjon innebærer å påse at varen er mottatt, arbeid utført eller annet som viser at det faktiske 
grunnlaget for kravet og dets størrelse er til stede. Den som attesterer en regning skal påse at det er 
beregnet rimelig pris og i samsvar med eventuelle inngåtte avtaler.»  

«Anvisningsmyndighet er myndighet til å godkjenne utbetaling av penger til dekning av utgifter 
kommunen pådrar seg i henhold til vedtatt budsjett. Før utbetaling skjer må det være gitt 
anvisningsordre til økonomiavdelingen for hvert beløp som skal utbetales. Faste lønninger kan 
utbetales etter ”stående anvisninger”, dvs. anvisninger som gjelder til annen ordre gis.»  

«Underordnede kan ikke anvise overordnedes regninger.»  

«De som har anvisningsmyndighet kan ikke anvise egne regninger, eller til nære familiemedlemmer.»  

“Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele drifts- og investeringsbudsjettet. Rådmannen kan 
delegere anvisningsmyndighet for driftsbudsjettet til fagsjefer. Delegert anvisningsmyndighet kan 
videre delegeres til medarbeidere innen fagavdelingen i tråd med ansvarsinndelingen innen 
fagavdelingen. Det skal være klart hvem som kan opptre som stedfortreder med rett til å anvise ved 
ferie og fravær.”   

Økonomisystemet som benyttes av kommunen gir mulighet for å begrense tilgangen basert på 

delegerte fullmakter. Organisatoriske endringer skjer kontinuerlig, og det er viktig at de medfører 

løpende oppdateringer i systemet, noe som kan være en utfordring, og følgelig en risikofaktor.   

Når det gjelder banktransaksjoner, så er det etablerte rutiner for godkjenning, og jevnlige 

bankavstemminger. Det brukes e-handel. Alle internkontroll-rutiner er lagt inn i 

kvalitetsstyringssystemet Compilo.  

Misligheter rapporteres jevnlig i de fleste kommuner, og de fleste oppdages av kommunen selv. Det 

kan eksempelvis være tyveri og salg av kommunens eiendeler, misbruk av handlekort, tyveri fra 

beboere på sykehjem, eller tyveri av medikamenter. Det er viktig å ha klare retningslinjer for hvordan 

misligheter håndteres, og hvilke konsekvenser de får. Kommunen har etablert rutiner for 

mislighetssaker.  

Korrupsjon er ikke bare bestikkelser i form av penger, det kan også være raskere saksbehandling, 

urettmessige jobbtilbud eller kommunale tillatelser og kontrakter på bakgrunn av vennskap eller 

familiebånd.  

Som en liten kommune, vil Rollag være spesielt utsatt, og det gjør det særlig viktig å være 

oppmerksomme på tette koblinger, håndheving av anbudsregler, offentlighetslov og ved 

rekrutteringsprosesser.  

Av vår regnskapsrevisjon fremgår det ikke vesentlig svikt i den økonomiske internkontrollen siste år.  
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Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener økonomisk internkontroll er 

et viktig til moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Kommunen har etablert rutiner og reglementer for å redusere risiko for at økonomiske og finansielle 

mål ikke oppnås, og for å redusere risiko for misligheter. Kommunen har også etisk reglement. En 

rekke risikoreduserende tiltak er med andre ord etablert. Som liten kommune med tette bånd, kan 

det likevel gjenstå en viss iboende risiko.  

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre vår risikovurdering fra moderat 

til høy risiko. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

6.5. Kommunens eiendeler 

Det er viktig for en kommune å ha oversikt over sine eiendeler og ha systemer for hvordan man følger 

opp inn- og utgang av disse verdiene. Manglende kontrolltiltak kan medføre svinn, økonomisk tap og 

svak ressursbruk ved å foreta unødvendige kjøp.  Kommunens avskrivbare anleggsmidler skal 

registreres i balansen.  

Kommunen skal ha utarbeidet et finansreglement 147, og dette skal blant annet si noe om formålet 

med forvaltningen, risiko, likviditet, tidshorisontavkastningsmål og hvordan avvik skal håndteres. 

Finansreglementet skal kvalitetssikres av en uavhengig instans med tilstrekkelig kompetanse før det 

vedtas av kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning. 

Forvaltningen skal rapporteres til kommunestyret, og må tilfredsstille kravene i forskriften. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Av regnskap fremgår følgende av balansen for regnskapet 2019:  

 

 

147 FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner, Kapittel 2. Finans- og 
gjeldsforvaltning. 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Viktig til moderat viktig Prioritet 0 % 
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I forbindelse med regnskapsrevisjon av kommunen kartlegges risiko for underslag av eiendeler på en 

rekke kjente risikoområder. Rollag kommune opplyser at de har avviklet det meste av kontantkasser, 

kommunen fører ikke pasientregnskap eller tar ansvar for frivillig forvaltning av pasientmidler, 

kommunen har ingen store kunstverdier, de har oversikt over teknisk utstyr og holdningen er at man 

ikke låner ut utstyr privat. 

Det er etablert rutiner vedrørende tilgangskontroll til medisinrom.  

Når det gjelder finansielle eiendeler, så utarbeidet kommunen et eget reglement for 

finansforvaltningen som ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2010, Reglementet omfatter plassering 

av kommunens midler og håndtering av gjeldsporteføljen. Tertialrapportene omfatter en kort 

rapportering vedrørende finansforvaltningen, og det utarbeides særskilt årsrapport som behandles 

av kommunestyret.   

Finansreglementet har ikke vært oppe til gjennomgang i kommunestyret etter at det ble vedtatt. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener området kommunens 

eiendeler er et moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Kommunen har gjort risikovurderinger knyttet til flere kategorier eiendeler, men ingen helhetlig 

analyse av risiko og vesentlighet på området. Finansreglement er vedtatt, men har ikke vært 

gjennomgått siden 2010.  

Analysen har ikke gitt oss kjennskap til faktorer som gjør at vi vil endre risikovurdering fra moderat til 

høy. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
la 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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6.6. Offentlige anskaffelser  

Anskaffelser i offentlig sektor reguleres av lov om offentlig anskaffelser 148 med tilhørende forskrifter. 

Norge har gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen forpliktet seg internasjonalt til å følge bestemte 

fremgangsmåter ved anskaffelser over visse verdier (terskelverdier). Loven, med tilhørende 

forskrifter, gjelder også ved anskaffelser som er under terskelverdien. Alle statlige, kommunale og 

fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer er omfattet av regelverket, og det 

gjelder alle anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggskontrakter.  

En oppdragsgiver skal ikke diskriminere leverandører, hindre konkurranse eller dele opp anskaffelser 

for å omgå bestemmelsene. Den skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om 

konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

Loven stiller også krav til at offentlige oppdragsgivere tar hensyn til miljømessige konsekvenser, 

klimavennlige løsninger, livssykluskostnader, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, 

grunnleggende menneskerettigheter, antall ledd i leverandørkjeden og universell utforming. 

Formålet med loven og tilhørende forskrifter er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samt 

bidra til økt tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte gjennom at det 

offentlige opptrer med integritet. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert til å ha moderat til høy risiko 

Kommunespesifikk informasjon 

Viken kommunerevisjon har nylig gjennomført forenklet etterlevelseskontroll (se kapittel 1.3.1), med 

offentlige anskaffelser som tema. Vi kontrollerte om kommunen: 

• Har utlyst anskaffelser korrekt i forhold til nasjonale grenseverdier og EØS-terskelverdier? 

• Har utarbeidet anskaffelsesprotokoller i tråd med regelverket? 

Vår konklusjon var at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt 

oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Rollag kommune ikke i det alt vesentlige har 

etterlevd bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder for utlysning av anskaffelser og bruk av 

anskaffelsesprotokoll. 

Kommunespesifikk risiko 

 

 

148 LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven), med tilhørende forskrifter. 
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Vi vurderer risikoen på området som moderat. Sett i lys av nylig gjennomført forenklet 

etterlevelseskontroll anbefaler vi ikke området til forvaltningsrevisjon i inneværende valgperiode. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.7. Offentlig støtte 

Formålet med reglene om offentlig støtte 149 er å sikre at markedsaktørene stilles overfor 

forutsigbare og like konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Et felles regelverk om 

offentlig støtte for hele EØS-området skal bidra til å styrke samhandelen og de økonomiske 

forbindelsene mellom medlemslandene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme 

regler, samt bidra til å unngå et subsidiekappløp mellom EØS-statene.  

Støttereglene skal hindre at nasjonale eller lokale myndigheter tilgodeser enkelte foretak eller 

næringer fremfor andre, på en måte som påvirker samhandelen negativt. Dette innebærer at 

støttegiver er forpliktet til å gi støtten i samsvar med en av bestemmelsene som følger av EØS-

avtalen. Men dersom en virksomhet har mottatt støtte som viser seg å være ulovlig, må virksomheten 

betale tilbake støtten. Konsekvensene for støttemottager kan derfor bli store av ulovlig tildelt støtte.  

Det er 6 vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte: 

1. Mottaker av støtte er et foretak som utøver en økonomisk aktivitet (foretaksvilkåret). 

2. Støtten er gitt av staten eller av statsmidler i enhver form, tildeling av offentlige midler etter 

en offentlig beslutning. 

3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottakeren, som for eksempel et tilskudd, lån 

eller garanti på gunstige betingelser, kjøp til underpris osv.  

4. Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester i forhold 

til andre (selektivitetsvilkåret).  

5. Støtten kan virke konkurransevridende, i realiteten eller truer med å vri konkurranse. 

6. Støtten kan (være egnet til å) påvirke samhandelen mellom EØS-landene. 

Generell risiko for området 

 

 

149 LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet Høy 
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Området er vurdert å ha moderat til høy risiko 

Kommunespesifikk informasjon 

Ut fra gjennomgang av kommunens plan- / styringsdokumenter har vi ikke indikatorer som tyder på 

at kommunen gir støtte som ikke er i henhold til regelverket for dette området.  

Dette er et nytt området i Risiko- og vesentlighetsanalysen og det var dermed ikke med i 

spørreundersøkelsen utsendt til politikerne. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer området til å ha en moderat risiko i Rollag kommune.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.8. Internkontroll og kvalitetssikring 

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. 150  Kommunene har 

tradisjonelt hatt mange ulike kontrolltiltak, men de har gjerne vært fragmenterte og lite 

systematiserte. Dette har medført risiko for at avvik ikke har blitt avdekket og fulgt opp, og vi har sett 

uønskede hendelser i kommunesektoren, som kan knyttes opp til svikt i internkontrollen.  

Den nye kommuneloven stiller krav til at kommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 

virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og 

tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Kommunedirektøren skal som 

ansvarlig for internkontrollen utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 

organisering, ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik, 

dokumentere internkontrollen og ved behov evaluere og forbedre prosedyrer og tiltak for 

internkontroll. Kommunedirektøren g skal rapportere til kommunestyret minst én gang i året. 151 

Generell risiko for området 

 

 

150 https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring 
151 Kommuneloven (2018) Kapittel 25. Internkontroll 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet - Prioritet - 

 

https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
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Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Rådmannens årsrapport omfatter generell orientering om rådmannens ansvar for internkontrollen i 

henhold til kommuneloven, og kvalitetssikringssystemet Compilo. Rapporten er lite utfyllende med 

hensyn til informasjon om hvordan kommunen arbeider med internkontrollen. 

I samarbeid med kommunen i Kongsbergregionen, har Rollag kommune innført kvalitetssystemet 

Compilo. Systemet er sektorovergripende, og standard for alle kommuneområdene fra 2015. 

Systemet inneholder blant annet moduler for rutinedokumentasjon, avvikshåndtering, risiko- og 

sårbarhetsvurdering og varsling.  

Rollag gjennomfører årlig internrevisjon på feltet HMS. Revisor er ikke overlagt noe dokumentasjon 

på annen faktisk gjennomført internrevisjon. Vi må påpeke at dette ikke vil si at det ikke er 

gjennomført, men at det kan være risiko som eksisterer og som vi ikke har oversikt over. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener internkontroll og 

kvalitetssikring er et moderat til viktig tema, ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at området har tilsvarende risiko som vi erfaringsbasert ser i andre kommuner. Vi ønsker 

allikevel å fremheve viktigheten å jobbe med kommunens internkontroll med den nye 

kommunelovens bestemmelser. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.9. Personvern 

Personvern er et veldig tidsaktuelt tema på bakgrunn av det fokus som har vært på området i 

forbindelse med den nye personvernforordningen152 som ble vedtatt i EU 27. april 2016, og senere ble 

 

 

152 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med 
behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell 
personvernforordning)  

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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tatt inn som norsk lov gjennom den nye personopplysningsloven153 som fikk anvendelse fra 25. 

august 2018. 

Regelverket gjelder ved helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger, og ved 

ikke-automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register. Dette 

innebærer at det ofte vil omhandle elektronisk behandling (IKT) av personopplysninger, men at det 

også i gitte tilfeller vil omfatte manuell behandling (papir). Det «nye» regelverket presiserer flere 

viktige prinsipper som åpenhet, samtykke, begrunnelse og begrensning av bruk, lagring, retting, 

overføring, samt mulighet til å protestere mot bruk. Regelverket gir også adgang til å ilegge betydelig 

høyere gebyr ved overtredelse av reglene enn tidligere. Datatilsynet er både tilsyn 154 og ombud. 

Tilsynsfunksjonen går ut på å kontrollere om virksomheter etterlever personvernreglene.  

Det er viktig at kommunen har oversikt over systemer som behandler personopplysninger og 

informasjonsutvekslingen (integrasjon) mellom systemene. Det er også viktig å vite hvilke typer 

personopplysninger som behandles, hvilke opplysninger som (skal) oppbevares og hvor lenge de 

(skal) oppbevares. Et viktig moment i dette blir om kommunen har gjennomført en vurdering av 

personvernkonsekvenser. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Personvern er i begrenset grad omtalt fra kommunens plan- / styringsdokumenter.  

Kommunen har et informasjonsreglement, men revisor er informert om at dokumentet skal gjøres om 

i sin helhet i tråd med GDPR og informasjonssikkerhet.  

Rollag kommune har felles personvernombud med Kongsberg, Notodden, Tinn, Nore- og Uvdal, 

Flesberg, Hjartdal.  

Politikerne har ikke vurdert området, fordi området er nytt, og ikke med i spørreundersøkelsen som 

ble sendt ut til de folkevalgte. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi anser at kommune har høyere risiko enn det vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner. Dette 

blant annet på manglende fokus på personvern i dokumentasjon, og at informasjonsreglementet 

 

 

153 LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 
154 https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/ 

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/
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enda ikke er oppdatert, over 2 år etter at GDPR ble innført. Vi anbefaler forvaltningsrevisjon på 

området. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.10. Personalforvaltning (Arbeidsgiverpolitikk / ledelse / kompetanse) 

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret, og kan vedta arbeidsgiverstrategier og 

reglementer.  Det kan være en utfordring for kommuner å rekruttere og beholde personale med 

ønsket kompetanse, og arbeidsgiverstrategien kan være et verktøy for å bli en attraktiv arbeidsgiver 

og redusere risikoen på området. 

I ny kommunelov er kommunedirektøren er gitt ansvar for å utøve det løpende arbeidsgiveransvaret, 

og har med det det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov.155 

Kommunestyret som det øverste organet i kommunen treffer vedtak på vegne av kommunen, men 

kan delegere myndighet innenfor rammene av kommunelov og annen lov.156  Gjennom å vedta 

delegasjonsreglement kan kommunestyret ta stilling til og synliggjøre rolle- og ansvars-fordelingen i 

kommunen, og redusere risiko for konflikter om hvem som kan bestemme hva. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko. 

 

Kommunespesifikk informasjon 

Området er omtalt i kommunens plan- / styringsdokumenter.   Arbeidsmiljø og medarbeiderutvikling 

fremheves i Økonomiplanen for 2020-2023. I handlingsprogram 2018-2021 er reduksjon av sykefravær 

en målsetning, revisor finner ikke noe tilsvarende i handlingsprogram 2020-2023. 

 

 

155 Kommuneloven (2018) § 13-1. sjuende ledd.  Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver  
156 Kommuneloven (2018) § 5-3. Intern delegering 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy til veldig høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet - Prioritet - 
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Kommunen hadde per 2019 144 årsverk fordelt på omtrent 200 ansatte. Rollag kommune er sterkt 

kvinnedominert (85 %) med tradisjonelle delinger ved at mange kvinner som jobber i Pleie og omsorg, 

barnehage og skole, mens det er flest menn som jobber i plan og utviklingsenheten.  Pleie og omsorg 

er den største enheten i kommunen hvor det store flertallet er kvinner. 

Kommunen jobber strategisk for å minke forskjellene i kjønnsfordeling, samt for å øke mangfoldet. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener personalforvaltning er et 

moderat til mindre viktig tema, 50 % ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi anser at kommunen har tilsvarende risiko som vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner. 

Kommunen har gjennom årsrapporter vist til strategisk arbeid med personalforvaltning. Vi mener 

allikevel at vi ikke ser nok til å redusere risikoen fra moderat risiko til lav risiko. 

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

på an i virksomheten, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

Arbeidsmiljøloven konkretiserer krav til systematisk HMS-arbeid, noe som omfatter å fastsette mål, 

ha oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet, kartlegge og vurdere risikoforhold, 

iverksette tiltak for at arbeidsmiljøet skal være i samsvar med lovkrav, forebygge og følge opp 

sykefravær, med mer.157 HMS-arbeidet skal dokumenteres skriftlig, og oppdateres. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

 

 

157 Arbeidsmiljøloven (2005). Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 50 % 
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I handlingsprogrammet for 2018-2021 har Rollag kommune et tiltak om systematisk arbeid med HMS, 

vi finner ikke noe tilsvarende i handlingsprogrammet for 2020-2023. Rollag har en HMS-plan fra 2011 

som legger enkelte føringer for HMS-arbeidet som skal gjøres i kommunen. 

Sykefraværet i 2019 var på 6,80 %, noe som viser en nedgang fra de to foregående årene. Innad de 

ulike sektorene ser vi store variasjoner fra år til år, men i mindre kommuner vil det fort oppstå større 

variasjoner. I rådmannens årsrapport fra 2018 trekkes det frem at det jobbes med å minke 

sykefraværet i flere virksomheter. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener helse, miljø og sikkerhet er 

et viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi anser at kommune har tilsvarende risiko som vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

 

 

6.12. Etikk og varsling 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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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 158.  

Kommunen skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet, samt egen 

årsberetning for hvert kommunale foretak, som skal redegjøre for tiltak som er iverksatt og planlagt 

iverksatt for å sikre en høy etisk standard.159 Etisk arbeid i kommunen handler om bygging av tillit og 

er grunnleggende i forvaltningen av fellesskapets verdier. Tillit øker kommunens handlingsrom, både 

som tjenestetilbyder, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Tillit gir grunnlag 

for medarbeiderfellesskap, samarbeid innad i kommuneorganisasjonen og for et nødvendig samspill 

mellom kommune, næringsliv, frivillighet og innbyggerne. 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte er viktige virkemidler for å redusere risikoen for uetisk 

atferd og korrupsjon. Retningslinjene må jevnlig oppdateres, være forståelige, relevante og 

etterlevbare, og skal gi klare anvisninger for hvilken atferd som forventes i ulike situasjoner.  Etiske 

retningslinjer bør vedtas av kommunestyret, og offentliggjøres. Systemer for opplæring, 

dilemmatrening og etisk refleksjon bør være på plass for å sikre at retningslinjene oppleves 

meningsfylte og blir kjente i organisasjonen. 

Generelt er anskaffelser, plan- og byggesaker og eierstyring av kommunale selskaper områder med 

særlig risiko for uetisk atferd og korrupsjon. Det kan oppstå etiske utfordringer og kritikkverdige 

forhold knyttet til yrkesetikk og mellommenneskelige relasjoner, både for tjenesteyting og 

arbeidsmiljø. Risikobildet vil variere mellom kommuner, og over tid innenfor en kommune. 

Kommunen bør derfor jevnlig kartlegge hvilke prosesser som er mest risikoutsatt, og innrette sin 

internkontroll ut fra dette.160 

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold 161 Dette er definert som 

forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske 

normer. Loven regulerer også fremgangsmåte og arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling. Loven gir 

vern mot gjengjeldelse av varsling gjennom forbud mot gjengjeldelse samt oppreisning og erstatning 

ved brudd på forbudet.  

Kommunen plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling som skal være skriftlige. Kommunen har 

plikt til å oppmuntre sine medarbeidere til å varsle om kritikkverdige forhold og tilrettelegge for 

varsling. For å bidra til dette er det viktig at verdien av varsling anerkjennes i kommunen og at 

kommunen arbeider for å fremme et godt ytringsklima 162.  

 

 

158 Kommuneloven (2018) § 1 Lovens formål 
159 Kommuneloven (2018) § 14-7. Årsberetning 
160 https://www.ks.no/contentassets/b76d70c4682a4a86afed2ef5f28f3e0e/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf  
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/ 
161 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), Kapittel 2 A. Varsling 
162 https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/ 

https://www.ks.no/contentassets/b76d70c4682a4a86afed2ef5f28f3e0e/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-rad-etikkarbeid/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/ytringsfrihet-og-varsling-i-kommunesektoren/
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Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Etikk er omtalt i kommunens plan- / styringsdokumenter, og det refereres til etiske retningslinjer. 

Revisor har ikke fått denne tilsendt, og kan heller ikke se at det i noen av kommunens plan- 

/styringsdokumenter er nevnt varsling.  

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener Etikk og varsling er et 

moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon. 

Kommunespesifikk risiko 

Vi anser at kommune har høyere risiko enn vi erfaringsbasert har sett i andre kommuner. Dette på 

bakgrunn av manglende informasjon om arbeidet som gjøres i kommunen rundt etikk og varsling. At 

kommunen har etiske retningslinjer er bra, men revisor anser det allikevel som noe høyere risiko.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.13. Eiendomsforvaltning 

Plan og bygningsloven 163 og forskrift 164 om tekniske krav til byggverk inneholder krav og 

bestemmelser til kommunale eiendommer. Dette gjelder bl.a. bestemmelser vedr. naturpåkjenninger, 

uteareal og ytre miljø, krav til byggverk, sikkerhet ved brann, planløsning og bygningsdeler, krav til 

universell utforming, miljø og helse, energi, installasjoner og anlegg. 

Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning, drift og 

vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.  

God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og 

effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig bygningsmessige 

rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier, forvalter og bruker av 

 

 

163 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl) 
164 FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 

Risikovurdering: Sannsynlighet Høy Konsekvens Moderat til alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende interesser. Ansvaret for de ulike 

rollene bør derfor organiseres på en tydelig og hensiktsmessig måte.  

Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og eiendomsforvaltningen, et 

rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som bidrar til god kommunikasjon 

mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som kan tjene som beslutningsgrunnlag. 

Førende anbefalinger for god eiendomsforvaltning tilsier at kommunen bør ha oversikt over teknisk, 

forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale bygg og boliger. 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Det går fra av omtale fra kommunens plan- / styringsdokumenter at en jobber bevist med drift og 

vedlikehold av kommunens eiendommer. 

Følgende er hentet fra KOSTRA nøkkeltall – tjenesteområde «Eiendomsforvaltning»: 

Publiserte tall per 15. juni 2020 Rollag Gjennomsnitt (2019) 

 2016 2017 2018 2019 EKG 05 Buskerud Alle 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning 
i prosent av samlede driftsutgifter 8,9 10,7 8,4 8,5 9,2 8,6 9 

Netto driftsutgifter til forvaltning av 
eiendom per innbygger 421 444 466 488 432 551 326 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 15,38 10,98 9,47 14,04 7,62 4,89 4,76 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter 42 50 64 27 97 91 112 

Utgifter til driftsaktiviteter per kv.meter 409 461 495 359 614 542 611 

Herav utgifter til renhold 96 107 115 82 173 175 168 

Herav energikostnader per kvadratmeter 112 134 131 97 162 104 132 

 

Kommunens KOSTRA-tall viser kostnader til eiendomsforvaltning som er stabilt og på linje med 

sammenlikningsgrunnlaget. Unntaket er større kostnader per innbygger enn kommunegruppe og 

mindre vedlikehold.  

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener eiendomsforvaltning er et 

moderat viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en moderat risiko på området på linje med det en erfaringsbasert har i 

andre kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 



 

 

 

97 Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

 

 

6.14. Arkiv og saksbehandling 

Åpenhet og innsyn er sentrale forutsetninger for et fungerende demokrati. Kommunelovens regler 

om møteoffentlighet og offentlighetsloven skal legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og 

gjennomsiktig. På den måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske deltakelse, 

rettssikkerheten for den enkelte og allmenhetens kontroll 

Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et kortsiktig og 

et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for åpenhet, demokratisk 

aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende postjournal og arkivordning er 

grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette. 

Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et redskap i 

organets internkontroll med arkivarbeidet.  

En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke foretar 

overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at mange 

kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som gjelder.  

https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-

situasjon 

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha moderat til høy risiko. 

 

 

 

 

 

Kommunespesifikk informasjon 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat Konsekvens Liten 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 

 

https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-situasjon
https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2019/09/mener-mange-arkiv-er-i-en-svaert-sarbar-situasjon
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Kommunebarometeret viser at Rollag kommune er rangert 

som den 96. beste kommunen i Norge innenfor sektoren 

Saksbehandling. 

Rollag kommune scorer lavt på åpenhetsindeksen 2018. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de 

folkevalgte mener arkiv og saksbehandling er et viktig tema, 25 % ønsker å prioritere området til 

forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en moderat risiko på området på linje med det en erfaringsbasert har i 

andre kommuner.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

 

 

6.15. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering 

Det er sterke nasjonale politiske ambisjoner om utvikling av digital forvaltning, med formål å oppnå 

forenkling og effektivisering, bedre tjenester til innbyggerne, fremme innovasjon og verdiskaping i 

næringslivet, samt utvikle et bærekraftig og inkluderende velferdssamfunn.165 

Økt digitalisering representerer muligheter for besparelser og bedre tjenester, men kompleksiteten i 

offentlig sektor kan være en utfordring. Mange kommuner mangler helhetlige planer eller egen IKT-

/digitaliseringsstrategi, og mange kommuner benytter digitale tjenester i langt større omfang enn de 

tilbyr digitale tjenester. Svak digital kompetanse hos så vel innbyggere som ansatte er en 

utfordring.166 Det er etablert tilskuddsordning og netthåndbok som hjelp for kommuner, for å øke den 

digitale deltakelsen i befolkningen gjennom opplæringstiltak og veiledning. 167 

Digitaliseringen innebærer økt risiko knyttet til informasjonssikkerhet. For å unngå så vel tap av 

verdier som tap av tillit, er det nødvendig for kommunen å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til 

 

 

165 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2623342/ 
166 https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/digitalisering-i-kommunene 
167 https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digital-
kompetanse--digihjelpen-2019/id2673504/ 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Alvorlig 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet Moderat 

     

Kommunebarometeret 
Rollag kommunes rangering innenfor 

området SAKSBEHANDLING 

2018 2019 2020 

95 84 96 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitalisering-i-kommunal-sektor/id2623342/
https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/digitalisering-i-kommunene
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digital-kompetanse--digihjelpen-2019/id2673504/
https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/kmd-tilskudd/tilskudd-til-utvikling-av-kommunale-veiledningstilbud-innen-digital-kompetanse--digihjelpen-2019/id2673504/
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informasjon, at informasjon ikke blir endret utilsiktet, og at informasjonen er tilgjengelige for brukerne 

ved behov.  

Nytt regelverk som trådte i kraft i 2018, representerer risiko for at kommunen ikke fanger opp og 

ivaretar kravene i personopplysningsloven. Kommunens internkontroll må sikre og dokumentere at 

personopplysninger blir behandlet i samsvar med det nye regelverket. I vår region har mange 

kommuner inngått samarbeider om felles IKT-løsninger, og da må også databehandleravtalene sikre 

rett behandling av personopplysninger.168  

Generell risiko for området 

Området er vurdert å ha høy risiko. 

Kommunespesifikk informasjon 

Området omtales i kommunens plan- / styringsdokumenter. Kommunen har siden 2015 vært en del 

av den da nyopprettede felles IKT-driftsenheten Kongsbergregionens IKT.  

Økonomiplanen til Rollag viser et kontinuerlig fokus på oppgradering og investering i IKT 

infrastruktur. 

Spørreundersøkelsen blant politikerne indikerer at de folkevalgte mener informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi er et moderat viktig til viktig tema. Ingen ønsker å prioritere området til 

forvaltningsrevisjon 

Kommunespesifikk risiko 

Vi vurderer at kommunen har en noe lavere risiko på området enn det vi erfaringsbasert har sett i 

andre kommuner. Vi anser samarbeidet gjennom Kongsbergregionen IKT og investering i 

infrastrukturen som årsakene til denne vurderingen.  

Ut fra vår kartlegging vurderes risikoen på området å være: 

  

 

 

168 Personopplysningsloven (2018), Forskrift om behandling av personopplysninger 15. juni 2018 nr. 876 

Risikovurdering: Sannsynlighet Moderat til høy Konsekvens Moderat 
 
 
 

Politikernes vurdering: Viktighet Moderat Prioritet 0 % 
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7. Oppsummert risikovurdering 

Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i rapporten fremkommer samlet i tabellen 

nedenfor 169. Denne tar for seg sannsynlighet og konsekvens for de enkelte områder og/eller 

tjenester, og indirekte vil vesentlighet være et sentralt element i vurderingen av konsekvenser.  

 Samfunnsperspektivet Sannsynlighet Konsekvens 

S1 Kommunen som aktør i samfunnsutviklingen 2,28 2,40 

S2 Bærekraftig utvikling 2,48 2,53 

S3 Miljø og klima (energi) 2,27 2,13 

S4 Beredskapsplaner og ROS-analyser 2,25 2,50 

 Brukerperspektivet 2,20 2,29 

B1.1 Barnehage 2,30 2,35 

B1.2 Grunnskole 1,90 2,00 

B1.3 Skolefritidsordning (SFO) 1,50 1,60 

B1.4 Voksenopplæring 2,29 2,60 

B1.5 Barnevern 2,35 2,30 

B1.6 Kultur og idrett 1,50 1,85 

B1.7 Tros- og livssynssamfunn 2,51 2,45 

B2.1 Helsetjenester 2,43 2,50 

B2.2 Omsorgstjenester 2,80 2,50 

B2.3 Nedsatt funksjonsevne 2,40 2,40 

B2.4 Psykisk helsearbeid 2,78 2,40 

B2.5 Rusomsorg 2,32 2,50 

B2.6 Økonomisk sosialhjelp 2,13 2,40 

B2.7 Boligsosiale tjenester 2,25 2,20 

B2.8 Flyktninger 1,95 2,16 

B3.1 Byggesak 2,33 2,20 

B3.2 Vann og avløp 1,75 1,90 

B3.3 Renovasjon 2,20 2,70 

B3.4 Brann- og redningstjenester 2,23 1,90 

B3.5 Vei, park og idrettsanlegg 1,88 2,00 

B3.6 Landbruk 2,03 2,15 

 Organisasjonsperspektivet 2,20 2,42 

O1 Organisering 1,70 2,30 

O2 Økonomisk situasjon 2,25 2,35 

O3 Budsjetteringsprosess og budsjettoppfølging 2,15 2,35 

O4 Økonomisk internkontroll 2,10 2,00 

O5 Kommunens eiendeler 2,15 1,95 

O6 Offentlige anskaffelser 2,38 2,35 

O7 Offentlig støtte 2,70 2,60 

O8 Internkontroll og kvalitetssikring 1,95 2,04 

 

 

169 For detaljert vurdering av sannsynlighet og konsekvens – se vedlegg 1 
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O9 Personvern 2,00 2,10 

O10 Personalforvaltning 2,55 2,20 

O11 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 2,03 1,90 

O12 Etikk og varsling 2,18 2,55 

O13 Eiendomsforvaltning 2,29 2,23 

O14 Arkiv og saksbehandling 2,28 2,40 

O15 IKT og digitalisering 2,48 2,53 

 

Nedenfor vises risikovurderingene i et diagram 

 



 

 

 

102 Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

Vi presiserer at tabellen og diagrammet ikke må leses slik at dette er en vurdering og rangering av 

vesentlighet. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering 170 anbefaler å ikke måle vesentlighet og 

rangere områder basert på dette. I vår analyse rangerer vi ikke områder etter vesentlighet. I 

risikovurderingen legger vi vekt på hvilke konsekvenser en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne 

få, og i denne vil elementer av vesentlighetsbegrepet inngå.  

  

 

 

170 Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4 
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8. Spørreundersøkelse rettet mot politikere 

Sommeren 2019 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon IKS en spørreundersøkelse rettet mot 

politikere i kontrollutvalg og kommunestyrer i sine eierkommuner for å få en tilbakemelding på; 

• Hvor viktig de anser de ulike områdene. (Skala / 1 = ikke så viktig – 5 = veldig viktig) 

• Hvilke områder de vil prioritere for forvaltningsrevisjon. (Mulig å velge inntil 5 områder) 

o Årsaker til at de prioriterte disse områdene. 

• Kontrollutvalgsmedlemmenes kommentarer til overordnet analyse for perioden 2015 – 2019. 

I tabellen som følger finner dere en oversikt over resultatene for hvor viktig de anså områdene og 

hvilke områder de prioriterte. De andre spørsmålene hvor det var mulig å gi kommentarer, vil bli 

omtalt under de forskjellige områdene i rapporten der dette er naturlig. 

Følgende eierkommuner i Buskerud Kommunerevisjon IKS ved undersøkelsestidspunktet var med i 

undersøkelsen; kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore 

og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande, Rollag, Svelvik og Øvre Eiker.  

Gjennomsnitt for kommunen den enkelte rapport omhandler, samt et gjennomsnitt av alle 

respondenter for de nevnte kommuner er presentert i tabellen som følger. 

 Område / tjeneste Hvor viktig oppleves områdene? 
Hvilke områder vil du prioritere 

for forvaltningsrevisjon? 

  Rollag Alle Rollag Alle 

 

 Samfunnsperspektivet 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 

S1 Kommunen som aktør i 
samfunnsutviklingen 4,5 3,3 -1,3 4,1 3,8 -0,3 0,0% 0,0% 0,0 % 2,6 % 4,4 % 1,9 % 

S2 Bærekraftig utvikling   

S3 Miljø og klima (energi) 3,5 3,5 0,0 3,9 3,6 -0,3 16,7% 0,0% -16,7% 5,6 % 7,6 % 2,0 % 

S4 Beredskapsplaner og  
ROS-analyser 3,8 3,3 -0,6 3,9 3,7 -0,2 0,0% 0,0% 0,0 % 4,6 % 4,4 % -0,2 % 

 Brukerperspektivet                   

 Oppvekst og kultur                   

B1.1 Barnehage 4,7 4,0 -0,7 4,5 4,2 -0,3 16,7% 0,0% -16,7% 21,5 % 16,5 % -5,1 % 

B1.2 Grunnskole 5,0 3,4 -1,6 4,8 4,5 -0,3 33,3% 50,0% 16,7 % 42,1 % 46,8 % 4,8 % 

B1.3 Skolefritidsordning (SFO) 4,3 4,0 -0,3 3,8 3,5 -0,3 16,7% 25,0% 8,3 % 5,6 % 5,7 % 0,1 % 

B1.4 Voksenopplæring 3,8 3,0 -0,8 3,5 3,1 -0,4 0,0% 25,0% 25,0 % 1,5 % 3,2 % 1,6 % 

B1.5 Barnevern 4,7 4,3 -0,4 4,5 4,2 -0,3 16,7% 0,0% -16,7% 47,7 % 31,0 % -16,7 % 

B1.6 Kultur og idrett 3,7 3,5 -0,2 3,9 3,6 -0,4 0,0% 25,0% 25,0 % 5,6 % 7,6 % 2,0 % 

B1.7 Tros- og livssynssamfunn Nytt område – ikke med i undersøkelsen rettet mot politikerne. 
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 Område / tjeneste Hvor viktig oppleves områdene? 
Hvilke områder vil du prioritere 

for forvaltningsrevisjon? 

  Rollag Alle Rollag Alle 

 Brukerperspektivet 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 2015 2019 Endr 

 Helse, omsorg og sosial             

B2.1 Helsetjenester 5,0 4,0 -1,0 4,6 4,3 -0,2 0,0% 25,0% 25,0 % 16,9% 15,2% -1,7 % 

B2.2 Omsorgstjenester 4,8 3,5 -1,3 4,6 4,3 -0,3 0,0% 0,0% 0,0 % 8,7% 10,8% 2,0 % 

B2.3 Nedsatt funksjonsevne 4,8 4,0 -0,8 4,3 4,0 -0,3 16,7% 25,0% 8,3 % 9,7% 11,4% 1,6 % 

B2.4 Psykisk helsearbeid 4,7 4,3 -0,4 4,4 4,0 -0,4 16,7% 25,0% 8,3 % 28,7% 22,8% -5,9 % 

B2.5 Rusomsorg 4,3 3,5 -0,8 4,1 3,8 -0,3 0,0% 50,0% 50,0 % 44,6% 34,8% -9,8 % 

B2.6 
Økonomisk sosialhjelp 4,0 4,0 0,0 3,8 3,7 -0,1 16,7% 0,0% 

-16,7 
% 18,5% 21,5% 3,1 % 

B2.7 Boligsosiale tjenester 4,0 3,3 -0,7 3,8 3,6 -0,2 0,0% 0,0% 0,0 % 6,7% 10,8% 4,1 % 

B2.8 
Flyktninger 4,0 3,3 -0,7 3,6 3,4 -0,2 16,7% 0,0% 

-16,7 
% 13,3% 10,1% -3,2 % 

 Tekniske tjenester                   

B3.1 Byggesak 3,7 3,0 -0,7 3,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 0,0 % 17,9% 24,1% 6,1 % 

B3.2 Vann og avløp 3,7 3,8 0,1 3,8 3,8 0,0 0,0% 0,0% 0,0 % 4,6% 8,9% 4,2 % 

B3.3 Renovasjon 3,8 3,8 -0,1 3,7 3,7 0,0 0,0% 0,0% 0,0 % 1,5% 1,9% 0,4 % 

B3.4 Brann- og 
redningstjenester 4,2 3,3 -0,9 4,1 4,1 0,0 0,0% 25,0% 25,0 % 3,6% 4,4% 0,8 % 

B3.5 Vei, park og idrettsanlegg 3,2 2,4 -0,8 3,7 3,4 -0,3 0,0% 0,0% 0,0 % 3,1% 3,8% 0,7 % 

B3.6 Landbruk 4,0 4,0 0,0 3,4 3,3 -0,2 0,0% 0,0% 0,0 % 1,5% 1,9% 0,4 % 

 Organiseringsperspektivet                   

O1 Organisering 3,7 3,5 -0,2 3,8 3,7 -0,2 0,0% 25,0% 25,0 % 6,2% 7,0% 0,8 % 

O2 Økonomisk situasjon 4,7 3,0 -1,7 4,5 4,2 -0,3 33,3% 0,0% -33,3% 27,7% 14,6% -13,1 % 

O3 Budsjetteringsprosess og 
budsjettoppfølging 4,2 3,8 -0,4 4,5 4,2 -0,3 50,0% 0,0% -50% 16,9% 10,8% -6,2 % 

O4 Økonomisk internkontroll 4,2 3,8 -0,4 4,4 4,1 -0,2 50,0% 0,0% -50% 18,5% 12,0% -6,4 % 

O5 Kommunens eiendeler 3,7 3,3 -0,4 4,0 3,7 -0,3 16,7% 0,0% -16,7% 4,6% 4,4% -0,2 % 

O6 Offentlige anskaffelser 3,3 3,5 0,2 3,8 3,7 -0,1 16,7% 25,0% 8,3 % 4,6% 14,6% 9,9 % 

O7 Offentlig støtte   

O8 Internkontroll og 
kvalitetssikring 4,0 3,3 -0,7 4,1 3,9 -0,3 0,0% 0,0% 0,0 % 5,6% 7,6% 2,0 % 

O9 Personvern   

O10 Personalforvaltning 4,3 2,8 -1,6 4,2 3,9 -0,3 0,0% 50,0% 50,0 % 8,7% 8,2% -0,5 % 

O11 Helse, miljø og sikkerhet 4,0 3,8 -0,2 3,9 3,9 0,0 0,0% 0,0% 0,0 % 0,5% 0,6% 0,1 % 

O12 Etikk og varsling 3,8 2,8 -1,1 4,1 3,8 -0,3 16,7% 0,0% -16,7% 6,7% 6,3% -0,3 % 

O13 Eiendomsforvaltning 3,5 2,8 -0,8 3,8 3,7 -0,1 0,0% 0,0% 0,0 % 4,6% 8,9% 4,2 % 

O14 Arkiv og saksbehandling 4,0 3,8 -0,2 4,2 3,9 -0,4 16,7% 25,0% 8,3 % 19,0% 17,7% -1,3 % 

O15 IKT og digitalisering 4,0 3,5 -0,5 3,9 3,7 -0,1 0,0% 0,0% 0,0 % 1,0% 2,5% 1,5 % 

 Eierskap                   

 Kommunalt eide selskaper 3,7 3,5 -0,2 3,7 3,5 -0,2 33,3% 0,0% -33,3% 10,3% 8,2% -2,0 % 
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Undersøkelsen ble gjennomført sommeren 2019, og tok utgangspunkt i de områdene som var med i 

den overordnede analysen for perioden 2015 – 2019. Områdene Bærekraftig utvikling, Tros- og 
livssynssamfunn, Offentlig støtte og Personvern har kommet til i arbeidet frem mot denne risiko- og 

vesentlighetsanalysen. De var derfor ikke med blant områdene når undersøkelsen ble gjennomført.  
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9. Eierskap 

Som vi har nevnt tidligere i analysen utsettes en kommune for risiko på bakgrunn av både at de skal 

levere en type tjeneste, eller et sett av tjenester, samt måten de velger å organisere, produsere og 

levere tjenestene på. I den forbindelse vil valg av eierskap kunne medføre en risiko for kommunen. 

Grovt sett kan man dele kommunenes motivasjon for å ha eierskap i selskaper inn i 3. En grunn er for å 

løse den kommunale tjenesteproduksjonen. Dette kan være til erstatning for, eller som bidrag til den 

kommunale tjenesteproduksjonen. Kommunen kan også ha eierskap i selskaper som gir nytte for 

lokalsamfunnet. Dette kan være som medeier i lokale vann- og avløpsselskaper, 

næringsutviklingsselskaper, selskaper som tilbyr fritidsaktiviteter osv. Enkelte kommunale eierskap er 

også rent kommersielle plasseringer, hvor kommunen kun har økonomiske motiver for å delta.  

I analysen vil vi fokusere på følgende: 

• Hva eier kommunen? 

• Hvordan forvaltes kommunens eierskap?  

• Hvor vesentlig er det enkelte selskap?  

• Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap?  

• Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll?  

Det er derfor viktig å se på om kommunen har: 

• Oversikt over hvilke selskaper den har eierinteresser i, og hvor store eierskapene er? 

• Har satt klare mål med sine eierskap? 

• Har satt «krav» til rapportering, og hvordan disse skal følges opp? 

Noen kommuner har eierskap i mange selskaper, mens andre nær sagt ikke har noen eierskap. En av 

de sektorene en del kommuner har eierskap i er energisektoren. Mange kommuner har vesentlige 

eierinteresser i produksjon og distribusjon av strøm.  

Hva kommunen ønsker med sine eierskap skal fremgå i eierskapsmeldingen. Gjennom denne viser en 

kommune i hvor stor grad de har et bevisst forhold til sin rolle som eier, og om de har satt seg klare 

mål for sine eierskap i de enkelte selskapene.  

Andre viktige momenter er føringer i forhold til styringsdialogen med selskapene og "krav" til 

rapportering. Dette kan være en utfordring for selskapene, siden de ofte har flere eiere og dermed 

må ta hensyn til forskjellige ønsker for hvordan en slik dialog og rapportering skal gjennomføres. Det 

er derfor sentralt at eierne kan enes om hvordan de ønsker at dette skal løses, så langt det er mulig. 

Et annet sentralt tema som kommunene bør ha et forhold til er sitt samfunns- og miljøansvar som 

eier.  
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9.1. Om eierstyring 

Norske kommuner har i økende grad valgt å organisere deler av sin virksomhet som egne selskaper, 

oftest som kommunale foretak (KF), interkommunale selskap (IKS) eller aksjeselskap. Kommunestyret 

har likevel det overordnede ansvaret for kommunens virksomhet, med ansvar for å sikre 

måloppnåelse, at regelverk etterleves, og at etiske hensyn ivaretas, også når virksomhet er utskilt i 

egne selskap. KF er en del av kommunen som rettssubjekt og regulert gjennom kommuneloven og 

forvaltningsloven, mens IKS og AS er egne rettssubjekter.  

Når styringen må utføres gjennom selskapenes eierorgan (representantskap eller generalforsamling), 

mister politikerne noen styringsmuligheter, og styringen blir mer indirekte. 171 Det må gis tydelige 

mål- og resultatkrav, og de må følges opp. En generell risiko knytter seg til om kommunen klarer å 

ivareta god folkevalgt styring.  

Et mål for den nye kommuneloven er styrking av kommunenes eierstyring overfor kommunalt eide 

selskaper. Det er nå et lovfestet krav at kommunen minst én gang i valgperioden skal utarbeide en 

eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde 

kommunens prinsipper for eierstyring, oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i, og kommunens formål 

med sine eierinteresser. 172 

 

9.2. Selskaper hvor kommunen har eierinteresser 

Rollag kommune har følgende eierskap og samarbeid: 

Aksjeselskaper: 

- Veggli vann- og avløpsselskap AS (VEVAS), 51 prosent eierskap 

- Numedal produksjon AS (NUPRO), 33,33 eierskap 

- Kommunekraft AS, 1 av 320 aksjer 

- Vardar AS, 0,63 prosent eierskap 

- Rollag Elektrisitetsverk AS, 57,95 prosent eierskap 

Interkommunale selskaper: 

- Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg), 0,87 prosent 

eierskap 

 

 

171 IKS-loven (1999) Lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6 
172 Kommuneloven (2018) Kapittel 26. Eierstyring 



 

 

 

108 Viken kommunerevisjon IKS   vkrevisjon.no 

- Sør-Øst 110 IKS, 0,2 prosent eierskap 

- Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, 1 andel av 100 

- Viken kommunerevisjon IKS, 2,3 prosent eierskap 

- Viken kontrollutvalgssekretariat IKS, 0,5 prosent eierskap 

Kommunalt foretak: 

- Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter 

I tillegg opplyser eierskapsmeldingen om interkommunale samarbeid (kommuneloven kapittel 20), 

vertskommunesamarbeid og stiftelser, men de går vi ikke nærmere inn på her.  

  

9.3. Kommunens eierskapsmelding 

Rollag kommune har en politisk vedtatt eierskapsmelding (siste versjon 2020). Den består av tre 

hoveddeler; 

- Del 1: Eierstyring. Dette er en generell del om kommunens forretningsdrift, aktuelle 

selskapsformer i kommunal forvaltning, samt eierskapspolitikk. I delen om eierskapspolitikken 

gås det systematisk gjennom KS sine anbefalinger innenfor dette området, og hvordan 

kommunen stiller seg til disse. 

- Del 2: Informasjon om de enkelte selskapene. Dette inneholder en samlet oversikt og 

kommunens eierskap og samarbeid, som inkluderer kommunens formål med eierskapet, 

økonomiske nøkkeltall, styremedlemmer m.m. 

- Del 3: Oppfølging av kommunalt eierskap. Dette inkluderer årshjul for kommunestyrets 

behandling av eierskapsmeldingen (hovedrullering hvert 4. år, del 2 rulleres hvert 2. år). Videre 

fastslås formannskapets rolle som fast eierskapsutvalg/ eierstyringsorgan, dvs. at 

formannskapet har den løpende utøvelsen av eierstyringen på vegne av kommunen med 

mindre annet er bestemt. Endelig er ordførerens rolle omtalt, dvs. at ordføreren representerer 

kommunen på alle generalforsamlinger og liknende, med mindre kommunestyret har 

bestemt noe annet. 

 

9.4. Vurdering 

Revisjonens vurdering kan sammenfattes slik: 

Rollag kommunes eierskap er relativt oversiktlig. Det er tale om større eierandeler i noen relativt få 

selskaper, samt små, til dels svært små, eierandeler i andre. Revisjonen anbefaler ikke 

eierskapskontroll i selskaper med de minste eierandelene.  
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Vi vurderer eierskapsmeldingen som god. Både fordi den gir de folkevalgte god oversikt og til dels 

konkret informasjon om det enkelte selskap, og fordi den klart og tydelig definerer roller og ansvar i 

eierskapsutøvelsen, noe vi ser som avgjørende for å lykkes med dette arbeidet. 

Samlet sett er det derfor vår vurdering at det ikke er noen høyere risiko innenfor eierstyring i Rollag 

kommune enn i andre, sammenlignbare kommuner. 

Til eierskapskontroll i inneværende valgperiode, er det revisjonens vurdering at følgende tre 

selskaper peker seg ut som de mest aktuelle; 

- Veggli vann- og avløpsselskap AS (VEVAS); basert på størrelsen på kommunens eierskap (51 

prosent eierskap) og selskapets rolle innenfor vann- og avløp i hyttefeltene.  

- Numedal produksjon AS (NUPRO); basert på størrelsen på kommunens eierskap (33,33 

prosent eierskap), men like mye fordi vesentlighet i kommunens eierskap ikke kan defineres 

bare ut fra økonomiske størrelser. NUPRO er en Vekstbedrift med viktige oppgaver innenfor 

arbeidstrening og varig tilrettelagte arbeidsplasser. 

- Rollag Elektrisitetsverk AS, der kommunen har 57,95 prosent eierskap og eierskapet i følge 

eierskapsmeldingen er finansielt motivert. 
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10. Samlet vurdering 

Denne analysen er ikke ment som en analyse for å velge ut ferdig ”spissede prosjekter”, men som et 

innspill av områder som eventuelt kan undersøkes videre. Innenfor noen områder som er belyst i 

denne rapporten, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

Risikovurderingene av områdene som er beskrevet i kapittel 4 tar for seg sannsynlighet og 

konsekvens en hendelse (svakhet eller mangel) vil kunne få, og indirekte vil vesentlighet være et 

sentralt element i vurderingen av konsekvenser. Vi presiserer igjen at risikovurderingene ikke må 

leses slik at dette er en vurdering og rangering av vesentlighet. Veileder i risiko- og 

vesentlighetsvurdering 173 anbefaler å ikke måle vesentlighet og rangere områder basert på dette.  

Kontrollutvalget og kommunestyret kan også ha andre prioriteringer som de tar hensyn til ved 

behandling av en plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2023.  I en slik plan bør det for øvrig 

tas høyde for å kunne gjøre andre prioriteringer, dersom aktuelle tema eller situasjoner skulle oppstå 

underveis i planperioden. 

Kommunens kontrollutvalg og / eller kommunestyret bør også vurdere om et område er egnet for 

forvaltningsprosjekt. Dette kan eventuelt gjøres i samarbeid med revisjonen. Revisjonen kan på 

forespørsel komme tilbake med mulige problemstillinger innen gitte områder. 

 

10.1. Anbefalte områder for forvaltningsrevisjon 

Våre valg av anbefalte områder for forvaltningsrevisjon er basert på en generell vurdering av risiko- 

og vesentlighet for områder/tjenester i kommuner med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi 

har tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen. I den forbindelse har vi også lagt vekt på om den 

kommunespesifikke risikoen er redusert eller økt i forhold til det som vil anses som en moderat risiko 

på området. 

Ut fra denne analysen og mulig effekt for brukere og økonomi anbefaler revisjonen at det i 

planperioden velges forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor disse områdene i uprioritert rekkefølge:  

- Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

- Personvern 

- Rusomsorg 

 

 

173 Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019, kap. 5.3.4 
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- Etikk og varsling 

- Rådmannens internkontroll 

 

10.2. Anbefalte selskaper for eierskapskontroll 

Følgende selskapskontroller er gjennomført i Rollag kommune de siste årene: 

Våre valg av anbefalte områder for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i selskap er basert på 

en generell vurdering av risiko- og vesentlighet med bakgrunn i vår erfaring og den kunnskap vi har 

tilegnet oss gjennom arbeidet med analysen.  

Revisjonen anbefaler – i uprioritert rekkefølge – følgende til plan for eierskapskontroll: 

- Veggli vann- og avløpsselskap AS (VEVAS)  

- Numedal produksjon AS (NUPRO); basert på størrelsen på kommunens eierskap (33,33 

prosent eierskap) 

- Rollag Elektrisitetsverk AS 
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Referanser 

LOV 2018-06-22 nr 83: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

FOR 2019-06-17 nr 904: Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

FOR 2019-06-27 nr 714: Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner 

og fylkeskommuner mv. 

FOR 2019-11-18 nr 1520: Forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og 

fylkeskommuner 

LOV 1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 

LOV-2006-05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova – offl) 

LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 

FOR-2011-08-22-894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl) 

FOR 2018-09-28 nr 1469: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, erstattet 
FOR 2009-09-04 nr 1167: Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 28. 
september 2018 
FOR 2014-09-26 nr 1222: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
FOR 2011-03-25 nr 335: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
FOR 1994-11-10 nr 1001: Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 

FOR 2017-06-19 nr 840: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 

LOV 1981-03-13 nr 6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

FOR 2004-06-01 nr 931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 

FOR 2016-12-22 nr 1868: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

LOV 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

LOV 2005-06-17 nr 64; Lov om barnehager (barnehageloven) 

FOR 2017-04-24 nr 487; Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

LOV 1998-07-17 nr 61; Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

LOV 2011-06-24 nr 30; Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

LOV 2009-06-19 nr 44; Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) 

LOV-2017-06-16-51; Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) 

LOV 2003-07-04 nr 80: Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (introduksjonsloven) 

LOV 2009-12-18 nr 131, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) 

FOR-2010-11-19-1462; Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen  

Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv H35 – Hovednr. 35 – Sosialtjenesteloven 

LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 
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LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

LOV 1963-06-21 nr 23: Lov om vegar (veglova) 

LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (jordlova) 

LOV 2003-11-28 nr 98: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. 

LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova) 

LOV 1977-06-10 nr 82: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 

LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

LOV 2016-06-17 nr. 73: Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)  

FOR 2016-08-12 nr. 974: Forskrift om offentlige anskaffelser 

FOR 2016-08-12 nr. 975: Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene  

FOR 2008-02-08 nr. 112: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 

FOR 2019-04-01 nr. 444: Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser 

FOR 2017-12-11 nr. 1995: Forskrift om energi- og miljøkrav ved ansk. av kjøretøy til veitransport 

FOR 2016-12-22 nr. 1842: Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av ansk.loven 

LOV 1992-11-27 nr 117: Lov om offentlig støtte 

LOV 2018-06-15 nr 38, Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 

personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger 

samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) 

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

LOV-1996-06-07-31: Lov om Den norske kirke (kirkeloven) 

LOV-1996-06-07-32: Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

LOV-1969-06-13-25: Lov om trudomssamfunn og ymist anna 

LOV-1981-06-12-64: Lov om tilskott til livssynssamfunn 

LOV-1991-07-04-47: Lov om ekteskap [ekteskapsloven] 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-3/14 – Retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester 

«Et samfunn for alle Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 

2020–2030», Barne- og likestillingsdepartementet, desember 2018 

Prop. 130 L (2018 –2019): Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) 

Meld. St. 7 (2009–2010): Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene  

Meld. St. 26 (2011–2012): Den norske idrettsmodellen 

NOU 2012:1: Til barnas beste, Ny lovgivning for barnehagene 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
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Andre kilder 

Regjeringen.no 

Lokaldemokrativeileder – frivillig sektor og lokaldemokrati: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/ 

Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-

lokaldemokratiet/id2425555/  

Psykisk helse og livskvalitet – https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-

omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/ 

Tros- og livssynssamfunn – https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-

livssynssamfunn/id2000112/ 

KS / Deloitte – Det kommunale og fylkeskommunale risikobildet for perioden 2016-2020, mars 2017 

KS / Frivillighet Norge – Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor, august 2017. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) – Kommunal Statistikk  

Kommunefakta – https://www.ssb.no/kommunefakta 

Kommunetall – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunetall 

KOSTRA – https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/ 

Regnskapsrapporteringen i KOSTRA – https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/ 

Kommunal rapport – Kommunebarometeret  

https://kb.kommunal-rapport.no/landing  

http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret 

https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-

arets-kommunebarometer 

Buskerudstatistikk – Buskerud fylkeskommune – Utviklingsavdelingen  

http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/ 

Viken fylkeskommune 

Statistikk- og tabellbank – https://statistikk.akershus-fk.no/webview/ 

Klimadashbord: https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nytt-

klimadashbord-for-viken.20875.aspx 

FNs bærekraftsmål – https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) - https://dfo.no/ 

https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring 

Utdanningsdirektoratet / Rambøll – Sluttrapport, Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet, 

desember 2012 

NAV – sosiale tjenester – https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) – https://www.dsb.no/ 

Miljøkommune.no Veiviser i kommunal miljøforvaltning – www.miljokommune.no 

Datatilsynet – https://www.datatilsynet.no/ 

Fylkesmannen i Oslo og Viken – https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/ 

Helsetilsynet – https://www.helsetilsynet.no/ 

Mattilsynet – https://www.mattilsynet.no/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/%20Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/%20Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/%20Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-og-innbyggerne/frivillig-sektor-og-lokaldemokratiet/id2425555/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/psykisk-helse-og-livskvalitet/id2544452/
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/tros-og-livssynssamfunn/id2000112/
https://www.ssb.no/kommunefakta
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommunetall
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/regnskapsrapporteringen-i-kostra/id551573/
https://kb.kommunal-rapport.no/landing
http://kommunal-rapport.no/kategori/kommunebarometeret
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/07/her-er-nokkeltallene-og-metoden-bak-arets-kommunebarometer
http://www.bfk.no/Om-fylkeskommunen1/Statistikk/Buskerudstatistikk/
https://statistikk.akershus-fk.no/webview/
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nytt-klimadashbord-for-viken.20875.aspx
https://viken.no/tjenester/klima-miljo-og-natur/aktuelt-klima-miljo-og-natur/nytt-klimadashbord-for-viken.20875.aspx
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://dfo.no/
https://dfo.no/fagomrader/risikostyring/veiledere-til-risikostyring
https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester
https://www.dsb.no/
http://www.miljokommune.no/
https://www.datatilsynet.no/
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/
https://www.helsetilsynet.no/
https://www.mattilsynet.no/
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Arbeidstilsynet – https://www.arbeidstilsynet.no/ 

Arkivverket – https://www.arkivverket.no/  

Kartverket – https://www.kartverket.no/  

Helsenorge – https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak 

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet –  https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-

plikter 

Pasient- og brukerombudet – Buskerud – Årsmelding 2019  

Pressens offentlighetsutvalg – Innsyn i norske kommuner – Åpenhetsindeksen 2018, april 2018 

Norges idrettsforbund:  

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf 

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter: Kirke og kommune – Samarbeid, ansvar og 

utfordringer i lokalsamfunnet, desember 2016 

 

NKRF – Norges Kommunerevisorforbund: https://www.nkrf.no/ 

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering, fastsatt av styret i NKRF 03.12.2019 

Veileder i selskapskontroll – med vekt på eierskapskontroll, fastsatt av styret i NKRF 22.10.2018 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

God kommunal revisjonsskikk – RSK 101 for Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen, 

utarbeidet i et samarbeid mellom DnR og NKRF – Utkast til høring 

NKRFs forvaltningsrevisjonsregister – https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret og 

https://www.forvaltningsrevisjon.no/ 

 

 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO):     www.coso.org 

COSO – Helhetlig risikostyring – Integrert med strategi og måloppnåelse, Sammendrag, juni 2017, oversatt av 

Norges interne revisorers forening (IIA) 

COSO – Internal Control – Integrated Framework, Executive Summary, Mai 2013, The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

COSO «Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk», Sammendrag, oktober 2005, oversatt av Norges interne 

revisorers forening (IIA)   

https://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/tilsyn
https://www.kartverket.no/eiendom/saksbehandling/veiledning-og-kurs/veiledning-for-lokal-matrikkelmyndighet/Tilsyn-med-matrikkelen/
https://helsenorge.no/helsehjelp/rustiltak
https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/kommunens-plikter
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lover/nifs-lov-1.1.2020.pdf
https://www.nkrf.no/
https://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregisteret
https://www.forvaltningsrevisjon.no/
http://www.coso.org/
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Vedlegg 1 – Risiko – sannsynlighet og konsekvens på de enkelte områder  

 Område / tjeneste Sannsynlighet Konsekvens 

 
Samfunnsperspektivet Kompleksitet 

Kommune-
spesifikk SNITT 

For 
innbyggerne 

For 
kommunen SNITT 

S1 
Kommunen som aktør i 
samfunnsutviklingen 2,50 2,05 2,28 2,50 2,30 2,40 

S2 Bærekraftig utvikling 3,00 1,95 2,48 2,50 2,55 2,53 

S3 Miljø og klima (energi) 2,50 2,04 2,27 2,30 1,95 2,13 

S4 
Beredskapsplaner og 
ROS-analyser 2,50 2,00 2,25 2,50 2,50 2,50 

 Brukerperspektivet             

B1.1 Barnehage 2,30 2,10 2,20 2,40 2,18 2,29 

B1.2 Grunnskole 2,40 2,20 2,30 2,50 2,20 2,35 

B1.3 Skolefritidsordning (SFO) 2,00 1,80 1,90 2,00 2,00 2,00 

B1.4 Voksenopplæring 1,50 1,50 1,50 1,70 1,50 1,60 

B1.5 Barnevern 2,70 1,87 2,29 2,70 2,50 2,60 

B1.6 Kultur og idrett 2,00 2,70 2,35 2,30 2,30 2,30 

B1.7 Tros- og livssynssamfunn 1,50 1,50 1,50 1,60 2,10 1,85 

B2.1 Helsetjenester 2,50 2,52 2,51 2,40 2,50 2,45 

B2.2 Omsorgstjenester 2,50 2,35 2,43 2,50 2,50 2,50 

B2.3 Nedsatt funksjonsevne 2,80 2,80 2,80 2,50 2,50 2,50 

B2.4 Psykisk helsearbeid 2,60 2,20 2,40 2,50 2,30 2,40 

B2.5 Rusomsorg 2,60 2,95 2,78 2,50 2,30 2,40 

B2.
6 Økonomisk sosialhjelp 2,20 2,43 2,32 2,50 2,50 2,50 

B2.7 Boligsosiale tjenester 2,40 1,85 2,13 2,50 2,30 2,40 

B2.
8 Flyktninger 2,40 2,10 2,25 2,50 1,90 2,20 

B3.1 Byggesak 2,50 1,40 1,95 2,30 2,02 2,16 

B3.2 Vann og avløp 2,00 2,65 2,33 2,40 2,00 2,20 

B3.3 Renovasjon 1,50 2,00 1,75 2,00 1,80 1,90 

B3.4 
Brann- og 
redningstjenester 2,00 2,40 2,20 2,70 2,70 2,70 

B3.5 Vei, park og idrettsanlegg 1,80 2,66 2,23 1,80 2,00 1,90 

B3.
6 Landbruk 1,80 1,95 1,88 2,00 2,00 2,00 

 Organisasjonsperspektive
t             

O1 Organisering 2,00 2,05 2,03 1,80 2,50 2,15 

O2 Økonomisk situasjon 2,40 2,00 2,20 2,30 2,53 2,42 

O3 
Budsjetteringsprosess og 
budsjettoppfølging 2,00 1,40 1,70 2,00 2,60 2,30 

O4 Økonomisk internkontroll 2,50 2,00 2,25 2,00 2,70 2,35 

O5 Kommunens eiendeler 2,30 2,00 2,15 2,20 2,50 2,35 

O6 Offentlige anskaffelser 2,30 1,90 2,10 1,70 2,30 2,00 

O7 Offentlig støtte 2,40 1,90 2,15 1,80 2,10 1,95 

O8 
Internkontroll og 
kvalitetssikring 2,50 2,25 2,38 2,00 2,70 2,35 

O9 Personvern 2,50 2,90 2,70 2,70 2,50 2,60 
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O10 Personalforvaltning 2,00 1,90 1,95 1,80 2,28 2,04 

O11 
Helse, miljø og sikkerhet 
(HMS) 2,00 2,00 2,00 1,90 2,30 2,10 

O12 Etikk og varsling 2,5 2,0 2,3 2,0 2,4 2,2 

O13 Eiendomsforvaltning 2,0 2,0 2,0 1,5 2,3 1,9 

O14 Arkiv og saksbehandling 2,0 2,0 2,0 2,6 2,5 2,6 

O15 IKT og digitalisering 2,5 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 
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Vedlegg 2 – KOSTRA – Kommunegruppe og symbolforklaring 

KOSTRA Kommunegruppe 05 (EKG 05)  

 

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

Kommunegruppen bestod i 2019 av følgende kommuner;  

Kommunegruppene i KOSTRA består av kommuner som anses å være sammenlignbare.  

Kommunegruppen bestod i 2019 av følgende kommuner;  

432 Rendalen 827 Hjartdal 1265 Fedje 1835 Træna 
436 Tolga 830 Nissedal 1428 Askvoll 1840 Saltdal 
439 Folldal 912 Vegårshei 1429 Fjaler 1852 Tjeldsund 
441 Os 929 Åmli 1546 Sandøy 1853 Evenes 
512 Lesja 938 Bygland 1571 Halsa 1856 Røst 

540 Sør-
Aurdal 1027 Audnedal 1815 Vega 1857 Værøy 

541 Etnedal 1145 Bokn 1822 Leirfjord 5040 Namdalseid 
632 Rollag 1233 Ulvik 1825 Grane 5046 Høylandet 

 

Om KOSTRA 174 

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir 

styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Informasjonen om (1) kommunale 

og fylkeskommunale tjenester, (2) bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og (3) egenskaper ved 

befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i 

kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, 

planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale 

mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen 

om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk. 

KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av 

målsettingene med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at 

data blir rapportert én gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All 

rapportering fra (fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk 

datautveksling.  

 

 

174 https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/ 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/kostra/om-kostra/id412867/
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SSB publiserer ureviderte tall for (fylkes)kommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De 

ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan inneholde feil. (Fylkes)kommunene har anledning til å rette 

opp feil og mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av 

datamaterialet før den endelige publiseringen den 15. juni. 

I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra (fylkes)kommunene til SSB og tall 

hentet fra andre nasjonale registre utenfor SSB. 

 

KOSTRA Symbolforklaring 

Standardtegn som benyttes i KOSTRA-tabeller. 

Symbol Forklaring 

. Tall kan ikke forekomme 

.. Oppgave mangler 

... Oppgave mangler foreløpig 

: Tall kan ikke offentliggjøres 

- Null 

0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 

0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 

* Foreløpige tall 

-- Brudd i den loddrette serien 

| Brudd i den vannrette serien 
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