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Innledning 
Forvaltningsrevisjon er en lovfestet form for revisjon av offentlig virksomhet som 
inngår i den kommunale egenkontrollen. Det er kontrollutvalget som skal påse at 

det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper. 
 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

 
Enkelt sagt ønsker man gjennom en forvaltningsrevisjon å få svar på to 

kjernespørsmål:  
 

• Gjør man de riktige tingene?  
• Gjør man tingene riktig?  
 

Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon 
om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 

Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme 
mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til 
læring.  

  
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke 

kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 
organer eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere 
midlene og måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for 

den kommunale virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert mot 
politisk sensitive områder. 

Kontrollutvalgets rolle 
Som det fremgår ovenfor, skal altså kontrollutvalget sørge for at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette gjelder både den 

kommunale forvaltningen og kommunens interkommunale selskaper, heleide 

aksjeselskaper og deleide aksjeselskaper sammen med andre kommuner.  

Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller 

undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre.                                                                                                                                                                                    

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

gjøre endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter 

hva som kan være kontrollbehov. I tillegg er det selvsagt opp til kommunestyret 

selv å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner. 

Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. 

Her stilles det krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål 
som ønskes besvart), hvilken metode revisor skal benytte og nærmere om 

revisors rapportering. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på. 
 

Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig 
presist på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  
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Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 
tilnærmingsmåter når det gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    

  
• Systemorientert forvaltningsrevisjon 
• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

 

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge 

tilnærmingsmåter. Man kan ha en problemstilling som undersøker om kommunen 

har systemer/rutiner og internkontroll på et felt som skal sikre god praksis. Da 

arbeider man systemorientert. I en annen problemstilling vil man undersøke om 

hvordan praksis egentlig er, det vil si om rutinene etterleves og har den ønskede 

virkning. Da er undersøkelsen resultatorientert.    

Nedenfor følger en oversikt over kontrollutvalget og revisjonens oppgaver ved 

gjennomføringen av en forvaltningsrevisjon. 

 

 

 
 

 

Bestilling Utarbeidelse av prosjektplan 

Holde seg orientert 

om fremdrift 

Vurdere eventuelle 

forslag  

Prosjektgjennomføring 

oppstart 

 

datainnsamling 

analyse 

rapportskriving 

kvalitetssikring 

dokumentasjon 

Behandle revisjonsrapport 
Til stede i kontrollutvalget 

ved overlevering av rapport 

Rapportering til 

kommunestyret 

Til stede i kommunestyret 

Oppfølging 

Kontrollutvalgets oppgaver Revisjonens oppgaver 

 

 

Presentasjon av 

funn 
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Risiko- og vesentlighetsvurdering 
Denne planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering (ROV) av 

kommunen og kommunens selskaper. Hensikten med ROV er å finne ut hvor det 

er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Metode og gjennomføring av denne vurderingen har vært gjennomført som et 

prosessarbeid i kontrollutvalget.  

Vurderingen bygger på et bredt grunnlag av kilder:  

• Kommunens egne plan- og strategidokumenter 

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

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

• Innspill fra revisor 
• Tidligere forvaltningsrevisjoner 

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

 

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

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

så kan det ikke gjøres forvaltningsrevisjon av alle aktuelle områder. 

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

illustreres ved figuren nedenfor. Tiltak som krever lite ressurser fra 

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

trappa. 
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Gjennomførte forvaltningsrevisjoner så langt i denne perioden 
• Behandle forvaltningsrevisjonsrapporten – Økonomisk sosialhjelp (Sørum) 

(KU sak 38/19 Sørum) 2020 

• Forvaltningsrevisjon av kompetanse og matrikkelføring i Skedsmo 
kommune (oversendt fra Skedsmo KU) 2020 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt – Ombygging av 1. etg. Skedsmo rådhus 
2020 

• Forundersøkelse fra revisjonen om overskredet budsjett på bygging av 

Akershus kunstsenter 2020 
• Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Overordnet internkontroll i Lillestrøm 

kommune 2021 
• Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Internkontroll investeringsprosjekter 

2021 
• Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling i Lillestrøm kommune 

2022 

• Forvaltningsrevisjonsrapport – rett lønn til rett tid 2022 
 

I bestilling:   

• Revisjonsundersøkelse ifb. ny tjenestekonsesjonsavtale for brukerstyrt 

personlig assistanse (høsten) 2022 
• Revisjonsundersøkelse om sammenligning av byggesaksgebyrer med 

andre kommuner på Romerike (høsten) 2022 

• Evaluering av Lillestrøm kommunes håndtering av koronapandemien 
(januar/februar) 2023 

 

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

forvaltningsrevisjon.  

Prosjekt  Tema   

Forvaltningsrevisjon av 
helse- og 
omsorgstjenester 

Hvordan håndterer Lillestrøm kommunen eldrebølgen? «Eldre-helse» har 
vært nevnt som et aktuelt område. Kommunen peker på at de under 67 år 
koster mest. Dette kommer på toppen av eldrebølgen for de over 80 år. En 
mulig tilnærming til å undersøke dette kan være å kartlegge hvilke rutiner 
kommunen har for tildeling av tjenester til eldre i kommunen, og vurdere 
hvorvidt kommunen sikrer at tildeling av tjenester er basert på og tilpasset 
brukernes behov, samtidig som tjenestetildelinger understøtter BEON-
prinsippet. Gis tjenester på rett nivå i omsorgstrappen, avveining mellom 
hjemmetjeneste og sykehjemsplass.  
 
Hovedtrekk i utfordringsbildet: Utviklingstrekkene er tydelige hva angår en 
sterk økning i antall eldre, færre yrkesaktive pr. eldre innbygger, endring av 

kommunens ansvar og oppgaver i fremtidens helsetjeneste, komplekse og 
sammensatte behov hos innbyggere i alle aldre, nyskaping innenfor 
digitalisering og teknologi og Helsefellesskapets utvikling for å styrke 
pasientens helsetjeneste. Lillestrøm kommune må planlegge og prioritere 
riktig for å innarbeide konsekvensene av disse utviklingstrekkene. (Kilde: 
økonomiplanen 2022)  
  
Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene. Målet er at alle 
eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler 
om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, 
aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. (kilde: 
Regjeringen.no) I 2022 vil kommunen ha vedtatt Handlingsplan Leve hele 
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livet, Behovsplan for helse- og mestringstjenestene, Strategisk 
kompetanseplan, Plan for helseteknologi, Folkehelsestrategi og Boligplan. 

(Kilde: økonomiplanen 2022) 
 
I 2022 vil kommunen forberede og planlegge for et helt nødvendig taktskifte 
innenfor tjenesteutvikling og bruk av helseteknologi og digitale løsninger. 
Velferdsteknologi og mestringsteknologi støtter opp under innbyggernes 
mestring og bidrar til at flere kan bo lenger i egne hjem. (Kilde: 
økonomiplanen 2022)  
 

Forvaltningsrevisjon av 
plan- og byggesak 
 
 
 
 
 
  

Kontrollutvalget gjennomførte en forvaltningsrevisjon om 
byggesaksbehandling i møtet 8. februar 2022 (sak 10/22). 
https://vikus.no/wp-content/uploads/2020/10/Forvaltningsrevisjonsrapport-
Byggesaksbehandling-i-Lillestrom-kommune.pdf   
Følgende problemstillinger ble besvart: 

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

2. I hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsfrister? 

3. Hvordan er kommunens dispensasjonspraksis? 
Kontrollutvalget skal gjennomføre en oppfølging av denne undersøkelsen i 
2023.  
 
I forbindelse med en henvendelse har kontrollutvalget fått en redegjørelse 
fra kommunedirektøren om praksis plan og byggesak i Lillestrøm kommune 
(07.06.22, sak 33/22). Her pekes det blant annet på:  
- Lillestrøm er en presskommune med landets høyeste vekst og dermed 

også høy byggetakt, og omfanget planer og byggesaker er derfor stort. 
Kapasiteten i avdelingene kan tidvis være anstrengt, og tilbakemeldinger 
kan fra tid til annen ta noe lenger tid enn kommunen ønsker. 

- Lillestrøm er en ny kommune. Fra beslutningen om 

kommunesammenslåing ble tatt og til i dag er det jobbet med å få på 
plass rutiner, veiledere og maler, kvalitetssystem som skal sikre at 
ansatte, som kommer fra tre ulike kommuner, jobber på samme måte. 
Kommunen sier den har kommet langt med dette arbeidet. Dette sikrer 
felles praksis og likebehandling. 

- Som i mange andre kommuner, uttrykker utbyggere også i Lillestrøm 
kommune, at noe oppleves uforutsigbart. Innenfor plan- og 
byggesaksfeltet kan det ha vært litt ulik praksis i de tre tidligere 
kommunene. Planprosesser går over mange år. Kommunen jobber med 
reguleringsplaner som har startet i tre kommuner med tre ulike 
kommuneplaner. Kanskje har også tradisjoner og praksis, både 

administrativt og politisk, ikke vært helt lik i de tre kommunene som er 
slått sammen. Dette kan føre til at noen forslagsstillere kan oppleve noe 
som uforutsigbart den første tiden i den nye storkommunen 

        

 

Forvaltningsrevisjon av 
klima og miljø 
 
 
 
 
 

De største bærekraftsutfordringene vi har i dag, er knyttet til klima og miljø. 
Klima og miljø er et av satsingsområdene til Lillestrøm kommune og det 
legges stor vekt på klima og miljø i målsetningene for kommunen. Det 
forventes derfor at alle tjenesteområder i kommunen arbeider målrettet med 
klima og miljø. 
Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god 
ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet 
befolkningsvekst. 
Delmål: 
• Kunnskapsbasert og varsom arealforvaltning 
• Redusere utslipp i egen virksomhet og i samfunnet 
• Redusert transportbehov og mer grønn mobilitet 

(Kilde: økonomiplanen 2022, og årsmelding 2022) 
 
Lillestrøm kommune har foreløpig ikke en egen plan for klimaarbeidet, men 
er i gang med å lage en fremtidsrettet klimaplan. Planen skal peke ut 
hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot 
lavutslippssamfunnet. https://www.lillestrom.kommune.no/energi-klima-og-
miljo/klimaplan/ En eventuell undersøkelse kan derfor vurderes til sent i 
perioden, eller neste utvalgsperiode.  

 

https://vikus.no/wp-content/uploads/2020/10/Forvaltningsrevisjonsrapport-Byggesaksbehandling-i-Lillestrom-kommune.pdf
https://vikus.no/wp-content/uploads/2020/10/Forvaltningsrevisjonsrapport-Byggesaksbehandling-i-Lillestrom-kommune.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/energi-klima-og-miljo/klimaplan/
https://www.lillestrom.kommune.no/energi-klima-og-miljo/klimaplan/
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Forvaltningsrevisjon av 
barnevernet  
 
 

 
 

Barnevernsreformen - en oppvekstreform: Barnevernsreformen skal gi mer 
ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes 
forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer 
i kraft i 2022. Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i 

reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. 
(kilde: årsmelding 2021)  
 
Statsforvalterens forventinger: Reformen trådte i kraft 1. januar 2022. Vi 
forventer at kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet med å gjennomføre 
reformen. 
Kommunen skal utarbeide en årlig tilstandsrapport om barnevernet som skal 
behandles i kommunestyret. 
Reformen forutsetter at kommunen ser tiltak for barn og unge i 
sammenheng. 
Når reformen nå har tredd i kraft, har kommunene fått et større økonomisk 
og faglig ansvar på fosterhjemsområdet. 

I arbeidet med å gjennomføre reformen er det en forventning at kommunene 
vurderer hvordan og på hvilke områder de kan samarbeide med andre 
kommuner. Særlig gjelder dette utveksling av erfaringer mellom kommuner, 
utvikling av hjelpetiltak og i arbeid med fosterhjem. (kilde: Statsforvalterens 
forventningsbrev til kommunene 2022)  
 

 

Digitalisering 
 
 
 

Det ligger potensielt store gevinster i å automatisere eller effektivisere 
arbeidsprosesser gjennom digitale løsninger. 
Innbyggerne skal i størst mulig grad kunne benytte selvbetjeningsløsinger i 
dialog med kommunen, og oppleve at kommunen er åpen og tilgjengelig 
med digitale løsninger som er lette å bruke. 
Godt innhold i digitale kanaler og aktiv deling av data bidrar til økt åpenhet 
og innsikt. (Kilde: økonomiplanen 2022) 
 
Strategi for digitalisering 2020-2025: 

https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-
strategier/strategi-for-digitalisering.pdf   
 

 

Forvaltningsrevisjon av 

arbeidslivskriminalitet 
(sosial dumping) 

Kontroll med oppfølging av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 

kontrakter. Gjelder investeringer, men også andre off. kontrakter. Risiko for 
at vesentlige beløp unndras for beskatning. Kommunen skal i 2023 investere 
for 1,5 milliarder kroner (kilde: økonomiplan for 2022-2025).   
En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være å vurdere om 
Lillestrøm kommune ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial dumping i 
bygg- og anleggsprosjekter. En aktuell problemstilling: 
• I hvilken grad etterlever Lillestrøm kommune krav og retningslinjer som 

skal forhindre sosial dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
mobbing     

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

trygt og godt skolemiljø i samsvar med krav i opplæringsloven. 
 

 

Forvaltningsrevisjon av 
offentlige anskaffelser 

 
 
 

 
 
 

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

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

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

reglene om offentlige anskaffelser? 

 

https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-digitalisering.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/planer-og-strategier/strategi-for-digitalisering.pdf
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Forvaltningsrevisjon av 
beredskap  

 
 
 
 

Kommunen har et generelt ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Konkrete oppgaver etter sivilbeskyttelsesloven er utarbeidelse av 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse av uønskede hendelser som kan 
ramme kommunen (helhetlig ROS) og å ha en oppdatert beredskapsplan for 
kommunens kriseledelse. Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å 
forebygge risiko gjennom sin rolle som kommunal planmyndighet. 
Kommunene må generelt sikre bedre kvalitet på risiko- og 
sårbarhetsanalysene av arealplanene som vedtas. 
 
Risikobildet er i endring og kommunen bør ha spesiell oppmerksomhet mot 
konsekvensene av klimaendringer og sårbarheten i IKT og samfunnskritisk 
infrastruktur. Øvrige tema som kommunene bør fokusere på er: 
• vurdere sårbarheten og nødvendige tiltak i egen infrastruktur og 

tjenesteproduksjon, 

• sikre gode ROS-vurderinger og vedta nødvendige planbestemmelser i 
arealplanene, spesielt i skredutsatte byggeområder og områder med 
storulykkevirksomhet. 

 
Kommunen bør aktivt stimulere innbyggere til å ha god egenberedskap – til 
å kunne ta vare på seg selv under uforutsette hendelser som bortfall av 
strøm, mobilnett, vann, avløp og legemidler. 
 
En mulig tilnærming til en undersøkelse kan være å vurdere om kommunen 
har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk 
med fokus på flom og skred. 
Aktuelle problemstillinger: 

1. Etterlever kommunen kravene til beredskapsplikt i henhold til 
forskriften? 

2. Er kommunens organisering av beredskapsarbeidet tydelig og 
hensiktsmessig? 

3. Har kommunens et tilfredsstillende fokus på: 
a. Forebygging, forberedelser og opplæring? 
b. Håndtering av situasjoner og øvelser? 
c. Evaluering og rapportering? 

 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894  

 

 

 

Økonomi/budsjett 
Omfang og kompleksitet vil kunne variere fra undersøkelse til undersøkelse, og 
dette vil også være avgjørende for ressursbruken. For revisjonsåret 2022/2023 

har kontrollutvalget 1500 timer disponibelt til forvaltningsrevisjon. 
 

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

Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 

Dette innebærer at den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til 
kommunestyret. 

  
Kommunestyret fastsetter hvordan den enkelte forvaltningsrevisjon skal følges 
opp, og kontrollutvalget følger opp vedtakene. Kontrollutvalget rapporterer til 

kommunestyret om hvordan kommunestyrets merknader til 
forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten, eventuelt i egen 

sak.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
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Rullering av planen 
Denne planen ble vedtatt av kommunestyret 16.12.2020. Kontrollutvalget har 

fått fullmakt av kommunestyret til å fravike de vedtatte prioriteringene i planen. 

Kontrollutvalget har revidert planen i møtet 06.09.2022, sak 42/22. 

 


