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

det gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen og kommunens selskaper. 
 

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

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

kjernespørsmål:  
• Gjør man de riktige tingene?  

• Gjør man tingene riktig?  
 
Gjennomført forvaltningsrevisjon skal gi de folkevalgte i kommunen informasjon 

om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 
Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme 

mellom kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til 
læring.  
  

I forskrift om kontrollutvalg og revisjon er det presisert at kontrollutvalget ikke 
kan overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere 
midlene og måloppnåelsen, men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for 
den kommunale virksomheten. Revisor må legge vekt på å arbeide balansert mot 

politisk sensitive områder. 

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

gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette gjelder både den 

kommunale forvaltningen og kommunens interkommunale selskaper, heleide 

aksjeselskaper og deleide aksjeselskaper sammen med andre kommuner.  

Ut fra denne planen skal kontrollutvalget bestille forvaltningsrevisjoner eller 

undersøkelser som kommunens forvaltningsrevisor skal gjennomføre.                                                                                                                                                                                    

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

gjøre endringer i planen og eventuelt supplere med andre undersøkelser etter 

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

selv å be kontrollutvalget igangsette forvaltningsrevisjoner. 

Nærmere om gjennomføringen av forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres ut fra en kommunal revisjonsstandard. 
Her stilles det krav til blant annet at det formuleres problemstillinger (spørsmål 

som ønskes besvart), hvilken metode revisor skal benytte og nærmere om 
revisors rapportering. Det må nøye vurderes hva man ønsker svar på. 

 
Det er et faglig ansvar å sørge for at det blir gjort nok for å svare tilstrekkelig 

presist på problemstillingene. Revisor har et viktig ansvar her.  
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Det kan være hensiktsmessig å skille mellom to hovedkategorier av 

tilnærmingsmåter når det gjelder forvaltningsrevisjon, nemlig:    
  

• Systemorientert forvaltningsrevisjon 
• Resultatorientert forvaltningsrevisjon    

 

Ofte vil det i en og samme forvaltningsrevisjon benyttes begge 

tilnærmingsmåter. Man kan ha en problemstilling som undersøker om kommunen 

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

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

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

virkning. Da er undersøkelsen resultatorientert.    

Nedenfor følger en oversikt over kontrollutvalget og revisjonens oppgaver ved 

gjennomføringen av en forvaltningsrevisjon. 

 

 

 

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

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

er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Metode og gjennomføring av denne vurderingen har vært gjennomført som et 

prosessarbeid i kontrollutvalget.  

 

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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Vurderingen bygger på et bredt grunnlag av kilder:  

• Kommunens egne plan- og strategidokumenter 

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

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

• Innspill fra revisor 
• Tidligere forvaltningsrevisjoner 

• Innspill fra ordfører, 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 
• Oppfølgingsundersøkelse - forvaltningsrevisjon om psykisk helse og rus 

2020 

• Forvaltningsrevisjonsprosjektet - Økonomisk tilsyn i private barnehager 
2020  

• Forprosjekt fra revisjonen om bruk av prinsippbeslutninger for å fravike 
overordnet plan 2020 

• Forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området Kvalitet i skolen. På 

bakgrunn av revisjonens innledende undersøkelser mente kontrollutvalget 
at det ikke foreligger tilstrekkelig risiko for svakheter og mangler med 

prosjektet. Prosjektet ble derfor stoppet. 2020 
• Oppfølgingsundersøkelse av forvaltningsrevisjonsrapporten om mobbing i 

skolen. Oppfølgingsundersøkelsen er gjennomført som en 
forvaltningsrevisjon 2021  

• Forvaltningsrevisjonsprosjektet - etikk og habilitet Ullensaker 2021 

• Undersøkelse – Ullensaker svømmehall KF 2022 
• Forvaltningsrevisjonsprosjektet – Tjenestetilbudet til hjemmeboende eldre 

2022 
 

I bestilling:   

• Prosjektplan for et forvaltningsrevisjonsprosjekt om beredskap 2023 
 

Kontrollutvalgets reviderte forslag til prosjekter 
Basert på en ny vurdering er følgende områder, i prioritert rekkefølge, identifisert 

som aktuelle for forvaltningsrevisjon.  

Prosjekt  Tema   

1. Forvaltningsrevisjon av 

fastlegeordningen 
 
 
 

Kommunen har ansvaret for å tilby nødvendige helse- og 

omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen (helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-1), herunder en fastlegeordning (§ 3-2). Det 
innebærer at kommunen må sørge for at et tilstrekkelig antall leger 
deltar i fastlegeordningen (§ 4), og ellers følge opp at ordningen 
fungerer i samsvar med lov og forskrift. 
 
Handlingsplanen for allmennlegetjenesten 2020-2024 skal bidra til å 
styrke, utvikle og bevare en fastlegeordning som gir pasientene 
allmennlegetjenester av høy kvalitet. Planen består av i alt 17 tiltak. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-
allmennlegetjenesten/id2701926/ Enkelte av tiltakene i planen er 
kortsiktige og har som sitt primære formål å rekruttere leger til 

fastlegeordningen. Andre tiltak i planen er langsiktige, strekker seg over 
flere år og har som formål å sørge for gode allmennlegetjenester til alle 
innbyggere fremover i tid (kilde: Budsjett 2022 / økonomiplan 2022-
2025). 
 
Formål med en undersøkelse kan være å vurdere hvordan kommunen 
ivaretar sitt ansvar for å tilby fastlegeordning for sine innbyggere. 
Aktuelle problemstillinger kan være:  
1. I hvilken grad er det etablert en fastlegeordning med tilstrekkelig 

dekning? 
2. I hvilken grad følges fastlegene opp i samsvar med fastlegeavtaler 

og andre retningslinjer? 

3. I hvilken grad er det sørget for en fastlegeordning med god 
tilgjengelighet for kommunens innbyggere? 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-allmennlegetjenesten/id2701926/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-allmennlegetjenesten/id2701926/


 

6 
 

Aurskog-Høland kommune har i 2017 gjennomført en undersøkelse om 
fastlegeordningen: 

https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/fastlegeordningen-i-aurskog-
h%c3%b8land-kommune- 
  

2. Forvaltningsrevisjon av 

overordnet 
internkontroll – 
investeringsprosjekter 

 

Investeringsbudsjett for perioden 2022-2025 har en samlet 

investeringsramme på 3,3 mrd. kroner, sett bort fra lån til utlån 
(startlån). Dette tilsvarer et gjennomsnittlig investeringsnivå på 824,9 
mill. kroner per år i perioden (kilde: Budsjett 2022 / økonomiplan 2022-
2025).  
 
Område Plan, Kultur og tekniske tjenester har ansvar for en rekke 
overordnede og komplekse planprosesser og samtidig utbygging av 
teknisk infrastruktur. Kommunen skal investere tungt i teknisk 
infrastruktur den kommende 10 årsperioden over hele kommunen. Dette 
er prosjekt som ofte berører mange innbyggere. For å bruke ressurser 
og tiden best mulig er det nødvendig at kommunen også på dette 
området har en mer profesjonell tilnærming til fagområdet, med god 

innbyggerdialog, forhandlinger og avtaleinngåelse, gode framdriftsplaner 
og ressurser til å følge opp prosjektlederne i gjennomføringsfasen. Som 
vekstkommune har Ullensaker kommune også fortsatt behov for 
investeringer i nye og fremtidsrettede formålsbygg (kilde: Budsjett 2022 
/ økonomiplan 2022-2025).  
 
God kontroll og styring av investeringsprosjekter er viktig for å sikre 
gjennomføring i tråd med vedtatte budsjetter og en effektiv forvaltning 
av felleskapets ressurser. Kravet om god internkontroll gjelder også i 
kommunale investeringsprosjekter.  
 
Formål med en undersøkelse kan være å undersøke om Ullensaker 

kommune har systemer og rutiner som legger til rette for kontroll og 
styring av investeringsprosjekter. Aktuelle problemstillinger kan være: 
1. I hvilken grad har Lillestrøm kommune en internkontroll som legger 

til rette for god praksis når det gjelder tidligfasen i 
investeringsprosjekter? 

2. I hvilken grad legger kommunens internkontroll til rette for gode 
rapporteringsrutiner? 

 
Lillestrøm kommune har i 2021 gjennomført en undersøkelse om 
internkontroll i investeringsprosjekter:  
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/internkontroll-i-

investeringsprosjekter-i-lillestr%c3%b8m-kommune 
 

 

3. Forvaltningsrevisjon av 
barnevern    

 

Nasjonalt pågår det et arbeid med å innføre en oppvekstreform, ofte 
omtalt som barnevernsreformen, som vil tre i kraft i 2022. Reformen 

legger opp til en styrking av det forebyggende og tverrsektorielle 
arbeidet blant barn og unge i kommunene. Reformen gir også 
kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk 
(kilde: Budsjett 2022 / økonomiplan 2022-2025).  
 
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) 
 

 

https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/fastlegeordningen-i-aurskog-h%c3%b8land-kommune-
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/fastlegeordningen-i-aurskog-h%c3%b8land-kommune-
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/internkontroll-i-investeringsprosjekter-i-lillestr%c3%b8m-kommune
https://www.romerikerevisjon.no/aktuelt/internkontroll-i-investeringsprosjekter-i-lillestr%c3%b8m-kommune
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4. Forvaltningsrevisjon av 
miljømål 

 

Ullensaker kommune har store områder med verdifulle landbruksarealer, 
viktige friluftsområder og unike natur- og landskapsverdier. Stor 

utbyggingsinteresse i kommunen kan komme i konflikt med disse 
verdiene. Flere innbyggere krever mer plass, og med økt transportbehov 
øker også klimagassutslippene. I fremtiden vil det være viktig å utforme 
en helhetlig lokal areal– og transportpolitikk som tar hensyn til klima, 
natur og miljø. (Kilde: Kommunedelplan for Ullensaker, samfunnsdelen 
2020-2030) 
 
Ullensaker kommune har utarbeidet en kommunedelplan for klima- og 
energi (datert 2009), hvor mål og tiltak er konsentrert om forhold som 
kommunen har reell innflytelse over. Tiltakene i planen er i stor grad 
knyttet til kommunen som myndighetsutøver (plan-, landbruks- og 
miljømyndighet) og kommunens forvaltning (drift og investeringer) av 

egen bygningsmasse. 
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-
tekstbibliotek/planer/plan-og-
naring/kommunedelplaner/kommunedelplan-klima-og-energi/kdp-klima-
og-energi-vedtatt-plan-301120091.pdf Det er utarbeidet hovedmål, 
strategiske mål og delmål i kommunedelplanen. (Kilde: 
Kommunedelplan klima og energi 2009) 
 
Ullensaker kommune er vertskommune for landets hovedflyplass og har 
mye vegtrafikk innenfor sine grenser. Utslipp fra selve flyplassen og 
gjennomgående vegtrafikk får noe mindre oppmerksomhet i 
plandokumentet ettersom kommunen i begrenset grad kan påvirke disse 

forholdene. Dette er tema som det likevel må arbeides med mot sentrale 
myndigheter og berørte aktører. (Kilde: Kommunedelplan klima og 
energi 2009) 
 
Formål med en undersøkelse kan være å undersøke om kommunen 
oppnår energi- og klimamålene sine? Arbeider kommunen aktivt med 
tiltak for å oppfylle mål i energi- og klimaplanen? En aktuell 
problemstilling: I hvilken grad er målsettinger og tiltak i klima- og 
energiplanen oppfylt? 
 
FN’s bærekraftsmål er også aktuelle her. Bærekraftig utvikling 

innebærer å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene 
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Ullensaker 
kommune ønsker å bidra til å redusere globale utfordringer på områder 
der kommunen har størst påvirkningskraft. Dette innebærer at 
kommunen tilrettelegger for en bærekraftig utvikling på lokalt nivå, ved 
å motvirke økte klimagassutslipp og økt press på landarealer. (Kilde: 
Kommunedelplan for Ullensaker, samfunnsdelen 2020-2030)   
 
Ullensaker kommunes kommuneplan- arealdel har bestemmelser som 
setter tydelige rammer for arealutviklingen med tanke på klima- og 
miljøutfordringer, estetikk, fortetting, naboskap, handel, kulturminner 
mm. Kvalitet i utviklingen av Ullensaker samfunnet har stått sentralt 

sammen med FNs 17 bærekrafts mål (kommuneplanens samfunnsdel) 
(kilde: kommuneplans arealdel 2021 - 2030)  
 
Informasjon om klima og miljø på kommunens hjemmeside: 
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-
eiendom/klima-og-miljo/ 

 

 
 

 

https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommunedelplaner/kommunedelplan-klima-og-energi/kdp-klima-og-energi-vedtatt-plan-301120091.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommunedelplaner/kommunedelplan-klima-og-energi/kdp-klima-og-energi-vedtatt-plan-301120091.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommunedelplaner/kommunedelplan-klima-og-energi/kdp-klima-og-energi-vedtatt-plan-301120091.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/10-tekstbibliotek/planer/plan-og-naring/kommunedelplaner/kommunedelplan-klima-og-energi/kdp-klima-og-energi-vedtatt-plan-301120091.pdf
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/
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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 850 timer disponibelt til forvaltningsrevisjon. 
 

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

 

Rapportering 
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret. 
Dette innebærer at den enkelte forvaltningsrevisjon rapporteres til 

kommunestyret. 
  

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

forvaltningsrevisjonsrapporter er blitt ivaretatt i årsrapporten, eventuelt i egen 
sak.  

Rullering av planen 
Denne planen ble vedtatt av kommunestyret 17.11.2020. Kontrollutvalget har 

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

Kontrollutvalget har revidert planen i møtet 03.11.2022. 

 


