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INNLEDNING 

Forvaltningsrevisjon er et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens 

administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven (2018) pålegger 

kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i 

samsvar med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke 

den virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av 

selskaper som kommunen har eierinteresser i. 

For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering (ROV) for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon 

av kommunenes virksomhet. Sekretariatet har i dette arbeidet lagt NKRF’s veileder til 

grunn https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/ROV-veileder_oppdatert-

fastsatt_av-styret_3.12.2019.pdf   

ROV og arbeidet med å utarbeide planen vil også bidra til at kontrollutvalget blir kjent 

med kommunens virksomhetsområder. Arbeidet er således med på å gi 

kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta 

kontrollansvaret sitt. 

Arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderinger er viktig også utover det som gjelder 

valg av forvaltningsrevisjoner. ROV identifiserer langt flere risikoområder enn det 

kontrollutvalget har ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. ROV kan 

dermed brukes til å lage en helhetlig plan for kontroll i Rælingen kommune, og 

oppsummerer et bredt spekter av kontrollaktiviteter. Kontrollutvalget har ulike 

virkemidler til disposisjon som kan benyttes for temaer og områder som ikke når opp i 

prioriteringen i planene. 

 

Det kan være en utfordring å sikre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er 

tilstrekkelig overordnet slik at kontrollutvalget får et oversiktsbilde av hele den 

kommunale virksomheten, samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et 

meningsfullt grunnlag for å utarbeide kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. 

Det er ikke sekretariatets intensjon at ROV skal være uttømmende eller altomfattende. 

Til det er den kommunale hverdag for kompleks og omskiftelig. 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/ROV-veileder_oppdatert-fastsatt_av-styret_3.12.2019.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/ROV-veileder_oppdatert-fastsatt_av-styret_3.12.2019.pdf
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I arbeidet med ROV er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og ressurser, slik 

at utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal gjennomføres i 

perioden. Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de viktigste områdene i 

kommunens virksomhet og eierskap. 

Det er et mål at kontrollutvalget skal være aktivt involvert i prosessen, ikke minst når 

det gjelder vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i 

planperioden.  

FORSKJELL MELLOM FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAP OG 

EIERSKAPSKONTROLL 

Ny kommunelov skiller mellom forvaltningsrevisjon av selskap som inngår i ordinær 

forvaltningsrevisjon, og eierskapskontroll. I en eierskapskontroll er oppmerksomheten 

rettet mot hvordan kommunen forvalter eierskapene sine, enten enkeltvis eller som 

portefølje. Kriteriene som legges til grunn er bl.a. regelverk knytt til ulike typer selskap 

f.eks. kommunelov, aksjelov, lov om interkommunale selskap), KS sine retningslinjer 

for kommunal eierstyring, kommunale eierskapsmeldinger/eierstrategier og andre mål, 

vedtak og retningslinjer. I en forvaltningsrevisjon av selskap er oppmerksomheten 

retta mot selskapet, og vil f.eks. dreie seg om selskapet driver i samsvar med 

kommunestyrets vedtak og førutsetninger, og om selskapet driver i samsvar med lover 

og regler og på en økonomisk forsvarlig måte. 

Risiko- og vesentlighetsvurderingens detaljeringsnivå 

Med utgangspunkt i kommunelovens formål om at kommuner yter tjenester og driver 

samfunnsutvikling til beste for innbyggerne og at kommuner skal være effektive, 

tillitsskapende og bærekraftige, kan kommunens virksomhet fra et overordnet 

perspektiv deles inn i følgende sju kategorier:  

• legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 

• yte tjenester til beste for innbyggerne 

• drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne 

• utøve offentlig myndighet 

• være effektive  

• være tillitsskapende  

• være bærekraftige 

Med dette utgangspunktet kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko 
og vesentlighet ut fra følgende sju perspektiver:  

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet 

om i hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, 

om sakene som legges fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om 

kravene i forvaltningsloven og offentleglova overholdes. Vurderingene kan også gjelde 

spørsmålet om sakene legges fram på en måte som er tilpasset de folkevalgte som 

målgruppe. 
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2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?  

Dette punktet innbefatter den kommunale tjenesteproduksjonen og gjelder 

kommunens ytelser overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes 

nedfelt i ulike lover og forskrifter. Her vil det innenfor rammen av en risiko- og 

vesentlighetsvurdering være aktuelt å vurdere om kommunens tjenestetilbud er 

forsvarlig, og om innbyggerne får de tjenestene de har krav på.   

3. Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

Dette punktet gjelder kommunens planverk som kommuneplan med samfunnsdel og 

arealdel og ulike delplaner. Bygger de ulike planene på et forsvarlig datagrunnlag og 

ser de langt nok fram? Blir innbyggerne involvert i planprosessene?  

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

Dette punktet går på hvordan kommunen utøver sin myndighet overfor tredje person. 

Forvaltere kommunen sin myndighet på en god måte? Følges saksbehandlingsreglene 

og er saksbehandlingen forsvarlig? 

5. Driver kommunen effektivt? 

Dette punktet handler om å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte med 

best mulig måloppnåelse.  

6. Er kommunen tillitsskapende? 

Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og 

følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, både 

blant folkevalgte og ansatte for på den måten å skape tillit overfor kommunens 

innbyggere. Har kommunen etiske retningslinjer, er de kjent og blir de fulgt? Hvordan 

blir kommunens innbyggere møtt? Har kommunen satt i verk tiltak som skal motvirke 

misbruk av kommunens midler og korrupsjon? 

7. Er kommunens drift bærekraftig? 

Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 

framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en 

beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og 

befolkningssammensetningen. Et annet viktig spørsmål er om kommunen oppfyller de 

pliktene de er pålagt i regelverket på miljøområdet. Her kan det være aktuelt å vurdere 

om kommunen tar grep for å møte og motvirke de miljø- og klimaendringene som er 

varslet. Viktig er også antakelser om nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i 

andre forhold som antas å ha betydning for kommunen.  

 

Med utgangspunkt i en slik inndeling av kommunens virksomhet kan det 

gjennomføres risiko- og vesentlighetsvurdering med ulik detaljeringsgrad. Vurderingen 

som sekretariatet gjennomfører er svært overordnet, områdene er trukket ned til en 

sektor og noen ganger på tjenestenivå. I hovedsak er risikoen identifisert i ulike kilder 

som f.eks.; kommunens egne plandokumenter, ROS-analyser, folkehelseprofilen, 

skolebidragsindikatoren, brukerundersøkelser der hvor dette er publisert, 

tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjonsrapporter, kommunens revisor, ordfører, 
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gruppeledere og sist men ikke minst kommunedirektøren. Sekretariatet har også lagt 

til grunn sine erfaringer og kunnskap om kommunen. På enkelte områder kan det 

være aktuelt å vurdere generelle risikoområder. I forrige periode var 

arbeidslivskriminalitet et slikt område.  

Den kommunale hverdagen er som sagt kompleks og omskiftelig. I mange tilfeller kan 

det være fornuftig at kontrollutvalget starter med å bestille et forprosjekt som skal ha 

til hensikt å bekrefte og konkretisere risikovurderingen på et område. 

HVA ER RISIKO OG VESENTLIGHET? 

Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen. 

Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune. 

Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen 

av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med tanke på risiko- og 

vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon. 

Vi ser på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en effektiv 

drift, god kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som foregår i 

kommunen for å sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke 

konsekvenser det kan få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og 

sannsynligheten for at det vil skje. Når de ulike risikofaktorene, er identifisert og 

vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som er 

iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i 

forhold til kommunens målsettinger. 

Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for 

eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for 

virksomheten. Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder. 

Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som fører til 

avvik innenfor kommunens virksomhetsområder. 

Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av alvorsgraden i 
den trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til kommunens 
måloppnåelse. 

Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form 
av et faktisk avvik – hvor ille er det?  

Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en 
vet at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ 
betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som 
vesentlig.  

Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra ulike 
perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser situasjonen 
ut fra. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange 
ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med 
ulike ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er vesentlig – for hvem er 
det ille?  
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Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 

• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

• 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 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.  

• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 

Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å måle ulike sektorers og 
virksomhetsområders vesentlighet opp mot hverandre. Vi måler ikke hva som er 
viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er 
ment å bidra til at kontrollutvalget kan prioritere områder for forvaltningsrevisjon som 
er vesentlige, men altså ikke nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør 
forvaltningsrevisjonen dekke en tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet. 

Som et ledd i å prioritere prosjektene/temaene skal de plasseres inn i matrisen. 

 

 

 

 

 

 

 

   

For å kunne prioritere mellom områder i kommunen hvor det identifiseres risiko for 

avvik, må kontrollutvalget vurdere hvilke områder som er mest vesentlige. Det finnes 

ingen objektiv størrelse å vurdere vesentlighet opp mot. Kontrollutvalget må derfor 

skjønnsmessig vurdere de ulike områdene opp mot hverandre, og avgjøre hvilke 

områder de mener det er mest vesentlig å undersøke. 

 

 

Stor konsekvens – 

liten sannsynlighet 

Stor konsekvens – 

høy sannsynlighet 

Liten konsekvens – 

lav sannsynlighet 

Liten konsekvens – 

stor sannsynlighet  
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Sannsynlighet 
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KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL 
(Kilde her er: Handlingsprogram 2020-2023) 

Visjonen Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren er et verbalt uttrykk 

for det kommunen vil være i møte med sine innbyggere og omverden, og for den 

overordnede betydningen av kommunens virksomhet. Visjonen skal være 

retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og den kommunale 

virksomheten. 

 

Verdigrunnlaget er grunnleggende verdier og holdninger som preger alle ansatte i 

kommunen. Respekt for enkeltmennesket betyr at vi ser det enkelte mennesket i alt 

vårt arbeid, vi er lydhøre for andres behov og bidrag, og for oss har alle mennesker lik 

verdi. Ansvarlighet betyr at vi treffer beslutninger vi kan stå for og begrunne, og vi er 

forpliktet som en del av organisasjonen. Redelighet betyr at vi deler kunnskap, bidrar 

til å bygge positiv kultur og nå felles mål. 

 

Overordnede hensyn  

• God folkehelse i befolkningen 

• Trygt og sikkert lokalsamfunn 

• Bærekraftig miljø- og klimautvikling 

• Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

 

Hovedområder 

• Trivsel, livskvalitet og folkehelse 

• Utbygging, transport og klima 

• Organisasjon og tjenesteutvikling 
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Særskilte lokale føringer i perioden 

Rælingen kommune står foran en periode med forventet høy befolkningsvekst. Vi 

planlegger å legge til rette for nye innbyggere gjennom et investeringsnivå der 

investeringene gjennomføres i en raskere og høyere takt enn befolkningsveksten 

forventes å komme, slik at gjeldsgraden vil øke betydelig. Kommunens handlingsrom 

vil reduseres når en større andel av inntektene går med til å betjene lån. Kombinert 
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med forventninger om et framtidig økt tjenestebehov innebærer dette at økonomien 

må tilpasses utfordringsbildet. 

Økonomisk robusthet vil være nødvendig for å håndtere usikkerheten i 

vekstprognosene. Vi blir spesielt utsatt for renteøkninger med et høyt gjeldsnivå. 

Endringer i boligmarkedet og befolkningssammensetningen gir en betydelig risiko for 

reduserte skatteinntekter og feildimensjonering av investeringer som f. eks. skolebygg, 

og en kombinasjon av disse vil gi ytterligere utfordringer.  

For å ruste oss til å møte framtidige utfordringer er digitalisering og tydelig fokus på 

gevinstrealisering spesielt viktig. Digitalisering gir bedre og mer effektive tjenester for 

innbyggere og næringsliv, samt smartere verktøy for ansatte i kommunen.  

Vi skal jobbe målrettet med innovasjonskultur for å styrke kommunens evne til 

nyskaping. Vi skal benytte metodikk innen tjenestedesign og gevinstrealisering for å 

oppnå gode og strukturerte digitale tjenester. Framtidsrettede digitale tjenester skal 

skape økt brukertilfredshet og reduserte kostnader. Vi må jobbe målrettet for å 

redusere et spesielt høyt kostnadsnivå innen heldøgns omsorgstjenester. 

Velferdsteknologi blir en viktig faktor for å lykkes. 

Utvikling av Fjerdingby. Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele 

kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av næringsliv, boliger og offentlig 

tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder samt et godt aktivitets- og 

idrettstilbud. 

 

For å lese mer om hovedområdene; trivsel, livskvalitet og folkehelse - utbygging, 

transport og klima - organisasjon og tjenesteutvikling, kan du se her, s.15 til s.46 

https://handlingsprogram.ralingen.kommune.no/files/2020/01/handlingsprogram_202

0-2023-kommunestyrets_vedtak.pdf 

 

Kommunen har utarbeidet egne kommunedelplaner for Fjerdingbyplanen, Grønn plan, 

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Klima- og energiplan, Kulturminner og -miljøer, 

Landbruksplan, Trafikksikkerhetsplan. Du kan lese planene på denne nettsiden: 

https://www.ralingen.kommune.no/kommunedelplaner.302777.no.html 

 

Kommunen har utarbeidet andre temaplaner og strategiplaner. Du kan lese planene på 

disse nettsiden:  

https://www.ralingen.kommune.no/temaplaner.302778.no.html 

 

https://www.ralingen.kommune.no/strategidokumenter.326144.no.html 

Kommunen har også utarbeidet en folkehelseoversikt som grunnlag for prioriteringer 

og planlegging av innsatsen. Du kan lese planen på denne nettsiden: 

https://www.ralingen.kommune.no/folkehelse.491554.no.html 

 

 

https://handlingsprogram.ralingen.kommune.no/files/2020/01/handlingsprogram_2020-2023-kommunestyrets_vedtak.pdf
https://handlingsprogram.ralingen.kommune.no/files/2020/01/handlingsprogram_2020-2023-kommunestyrets_vedtak.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/kommunedelplaner.302777.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/temaplaner.302778.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/strategidokumenter.326144.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/folkehelse.491554.no.html
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SAMLET OVERSIKT OVER KOMMUNEN 

Kommunen er organisert i resultatområder som ledes av kommunaldirektører under 

kommunedirektøren. Organisasjonskartet er gjengitt under.  

 

 

NØKKELTALL  

Her presenterer vi noen nøkkeltall fra KOSTRA 
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Flere nøkkeltall finner du her:  

https://www.ssb.no/kommunefakta/raelingen 

https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/KOSTRA-analysemodell  

 

TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER 

2019 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Romerike revisjon IKS 

• Forvaltningsrevisjonsrapport kvalitet i sykehjem og hjemmesykepleie 

• Forvaltningsrevisjonsrapport eiendomsforvaltning 

2018 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Strandveien 1 AS  

• Forvaltningsrevisjonsrapport - kjøp av legevakttjenester  

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS  

• Romerike Krisesenter IKS - tilleggsspørsmål til selskapskontrollen 2018 

• Undersøkelse - KAD Nedre Romerike 

2017 

• Forvaltningsrevisjonsrapport sykefraværsarbeid 

2016 

• Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern, saksbehandlingsfrister og oppfølging 
av barn i fosterhjem 

2015 

• Forvaltningsrevisjonsrapport Psykisk helse og rus, helhetlig og koordinert 
tilbud 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/raelingen
https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/KOSTRA-analysemodell
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HVORDAN KOVID-19 PÅVIRKER RISIKOVURDERINGENE   

Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er dels utført før pandemiutbruddet 
kovid-19. Tiltakene som er igangsatt for å hindre smittespredning har store 
konsekvenser for hele samfunnet, også for kommunen og de tjenester den skal tilby 
sine innbyggere.  
 
Eksempler på risikoer og aktuelle temaer knyttet til virusutbruddet er 

• Beredskaps- og krisehåndteringsarbeid  

• Utsatt behandling av politiske saker pga. avlysning av møter i politiske organer  

• Delegasjoner gitt under kovid-19 

• Hvor store blir konsekvensene for kommunens økonomi  

• Mindre tilgjengelighet blant støttefunksjoner i administrasjonen  

• Helse og omsorg er særlig rammet 

• Skole og opplæring er særlig rammet 
 

KONSEKVENSER AV COVID 19 FOR BESTILLING AV KONTROLL  

Kommunen er sterkt berørt av situasjonen. Korona-krisen innebærer at kommunen 

har måttet håndtere en ekstrem og uforutsigbar situasjon. Kommuneledelse og ansatte 

har i løpet av svært kort tid måttet gjøre radikale endringer i organisasjon og tjenester 

for å spore og hjelpe smittede, og hindre smittespredning. Hjemmekontor vil for 

mange generelt gi lavere produktivitet og når man samtidig skal ha hjemmeskole og 

barnehage gjør dette det ytterligere komplisert å jobbe. For enkelte sektorer som helse 

og omsorg er smittevern, økt engstelse hos pasienter, beboere og pårørende noe som 

gjør arbeidshverdagen mer krevende. Fylkesmannen har avlyst eller utsatt alle sine 

tilsyn slik at kommunen skal kunne prioritere alle ressurser til å håndtere 

koronasituasjonen. 

Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget kan ta et mer her og nå 

perspektiv under kovid-19. Det innebærer for eksempel å følge med på delegasjoner 

som gis i perioden. Åpenhet og transparens i behandling av saker i formannskap og 

utvalg. Hva skjer med tema som innsyn og medvirkning under slike forhold? Vi vet at 

barnevern mottar færre bekymringsmeldinger nå, og det er naturlig å spørre seg om 

barn som sliter av ulike årsaker har det verre under pandemi. Videre vet vi at 

krisesentre generelt får færre henvendelser. Dette er situasjoner å undersøke nærmere 

når krisen er over. 

Enkelte av kommunens selskaper kan være mindre rammet av pandemien, og således 

være mer egnet for kontroll i denne fasen. Krisesenteret er et slikt eksempel.  

Kontrollutvalgene gjennomførte imidlertid FR i krisesenteret i forrige periode, noe som 

gjør det mindre aktuelt å gå inn der nå.  

Dersom kontrollutvalget skal bestille kontroll under kovid-19, bør den bør tilpasses slik 

at kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon ikke belastes. Det bør vurderes 

om undersøkelsen kan gjennomføres basert på åpne kilder. Revisor kan for eksempel 

be om tilgang til fagsystemer for uthenting av dokumentasjon og data.  
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I kjølvannet av kovid-19 kan det være aktuelt å undersøke  

• Hvordan har kommunens ledelse organisert og håndtert beredskapsarbeidet i 
ulike faser av korona-utbruddet? Hva har vært vellykket? Hva har vært 
utfordrende? 

• Hvordan har krisehåndteringsfullmakten fungert som tiltak i 
krisehåndteringen? hvis det foreligger slik fullmakt 

• Hvilke tiltak er innført innenfor kommunens helsetjeneste? Kommunen har 
hatt smitte på sykehjem. 

• Hvilke tiltak er innført for å ivareta sårbare barn og unge? 

• Hvilke tiltak er innført for å ivareta sårbare voksne (psykisk helse) 

• Hvordan er innvandrere ivaretatt? (språkbarriere, annet syn på tillit til offentlig 

myndighet) 

• Hvordan har implementeringen av tiltak ute i organisasjonen fungert, og 
hvordan har samhandlingen mellom strategisk, operasjonelt og taktisk nivå 
vært? 

• I hvilken grad har kommunen samarbeidet med andre aktører i forbindelse 
med krisehåndteringen (sykehus, nabokommuner, fylkesmann mv.)? I hvilken 
grad har samarbeidet styrket den samlede krisehåndteringen? 

• Hvilke lærdommer kan trekkes av håndteringen av korona-utbruddet? 

 

KONTROLLUTVALGETS KONKRETISERINGER 

 

• Miljømål  

• Arbeidslivskriminalitet (sosial dumping) 

• Offentlige anskaffelser  

• Overordnet internkontroll 

• Avviksmeldinger innen helse 

• Digitalisering - gevinst, forsvarlig, sikkert og trygt 

• Kommunal akutt døgnenhet (KAD) 

• Barn og unge – utenforskap 

• Kvalitet- og utviklingsarbeid i skolen 

 

 

 

 

 

 



KONKRETISERING AV RISIKOOMRÅDER 

Risikovurdering Rælingen kommune  

2020 - 2023 
 

Område Risiko Vesen
tlighe

t 

Kommentar Vurder
ing 

Økonomi Høy gjeldsgrad. 

Planlegger høye 

investeringer. Gir lite 

handlingsrom.  

 

Økono

misk, 

sosial 

og 

politisk 

  

Mobbing i skolen Høy andel som blir 

mobbet i Rælingen 

kommune i 7 trinn, og litt 

høyt på 10 trinn. 

 

I hvilken grad skoleeier 

og skoleledelse i 

Rælingen ivaretar sitt 

ansvar for å følge opp 

elever som er utsatt for 

mobbing eller annen 

krenkende atferd. 

 

 Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. I hvilken grad arbeider skoleeier og 

skoleledelse systematisk og kontinuerlig 

for et trygt og godt skolemiljø for alle 

elever? 

2. I hvilken grad følges elever som kan 

være/er utsatt for mobbing opp i 

samsvar med lovkrav? 

 

 

 

 

 

Gjennom

ført 

2020  

Miljømål 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

Oppnår kommunen 

miljømålene sine? 

 Arbeider kommunen aktivt med tiltak for å 

oppfylle mål i energi- og klimaplanen? 

 

En aktuell problemstilling: 

• I hvilken grad er målsettinger og tiltak i 

klimaplanen oppfylt? 

 

 

 

 

Høy 

prioritet 
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konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område.      

 

 

Ordfører er positiv til et prosjekt innenfor 

temaet her.  

Arbeidslivskriminalitet 

(sosial dumping) 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

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. 

 

Kan 

være 

vesentl

ige 

beløp. 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å vurdere om Rælingen kommune 

ivaretar sitt ansvar for å forhindre sosial 

dumping i bygg- og anleggsprosjekter. 

 

En aktuell problemstilling: 

I hvilken grad etterlever Rælingen 

kommune krav og retningslinjer som skal 

forhindre sosial 

dumping i bygg- og anleggsprosjekter? 

 

Ordfører sier kommunen har noen store 

byggeprosjektet så dette er et veldig 

aktuelt tema.  

 

 

 

 

Høy 

prioritet 
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Økonomisk sosialhjelp 

 

 

(Kan ses i sammenheng med 

«barn og unge – utenforskap») 

Mange mottakere av 

økonomisk sosialhjelp. 

Har kommunen lagt til 

rette for at mottakere av 

økonomisk sosialhjelp blir 

selvhjulpne. 

 

Økono

misk 

vesentl

ighet.  

En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke i hvilken grad 

Rælingen kommune følger opp mottakere 

av økonomisk sosialhjelp. 

 

Aktuelle problemstillinger:  

1. I hvilken grad har Nav rutiner og 

praksis som legger til rette for at 

økonomisk sosialhjelp skal være 

midlertidig? 

2. I hvilken grad retter Nav en spesiell 

innsats mot unge mottakere av 

økonomisk sosialhjelp? 

 

 

Offentlige anskaffelser 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

Kommunen har vært i et 

samarbeid om offentlige 

anskaffelser som nå er 

tatt inn i egen kommune 

pga. kommunereformen.  

 

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? 

 

Rælingen var tidligere med i et 

interkommunalt samarbeid om innkjøp som 

nå er avviklet og flyttet tilbake til 

kommunen. Innkjøpsavdelingen er 

nyopprettet og kontrollutvalget bør derfor 

vurdere å avvente en eventuell 

undersøkelse på dette området til sent i 

perioden.    

 

 

 

 

Middels 

prioritet 
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Skole – tilrettelegging for 

barn med diagnose 

Brukerstyrt personlig 

assistanse (BPA) 

 

  En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke i hvilken grad 

praktiseringen av ordningen med 

brukerstyrt personlig assistanse i 

Rælingen kommune er i tråd med 

lovverket. Det kan også være interessant å 

undersøke tjenesten opp mot praksis i 

andre sammenlignbare kommuner? 

 

 

Psykisk helse og rus 

 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

Hvordan er Rælingen 

kommune sitt tilbud og 

behandling av personer 

med psykiske 

helseutfordringer og/eller 

rusavhengighet. 

 

 Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen at 

personer med psykiske 

helseutfordringer og/eller 

rusavhengighet får et helhetlig og 

koordinert tjenestetilbud? 

2. Har kommunen et tilstrekkelig tilbud om 

bolig med oppfølging for personer med 

psykiske helseutfordringer og/eller 

rusavhengighet som har behov for 

dette? 

3. Har kommunen tilstrekkelig tilbud om 

ettervern og oppfølging for personer 

med psykiske helseutfordringer og/eller 

rusavhengighet? 

4. I hvilken grad har kommunen et 

internkontrollsystem som sikrer at 

tjenestene til personer med psykiske 

helseutfordringer og/eller 

rusavhengighet er i samsvar med krav i 

regelverket? 
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Kvalitet i eldreomsorgen, 

demente 

Romerike Revisjon har 

gjennomført en 

spørreundersøkelse mot 

de ansatte i 

eldreomsorgen i 

forbindelse med en 

forvaltningsrevisjonsrapp

ort om kvalitet i 

hjemmesykepleie (2019). 

Resultatet fra 

undersøkelsen tyder på 

at det kan være aktuelt å 

undersøke dette 

området. 

   

 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke hvordan kommunes 

system og sakbehandlingspraksis er når det 

gjelder tildeling av helse- og 

omsorgstjenester, herunder hvordan 

kommunen jobber med: å kartlegge 

pasientenes behov, sikre mulighet til 

medvirkning fra pasient og pårørende og 

sikre kvalitet i saksbehandlingen. 

 

Aktuelle problemstillinger:  

• I hvilken grad følger kommunen 

gjeldende regler for tildeling av helse- 

og omsorgstjenester? 

 

• Har saksbehandlingen for enkeltvedtak 

skjedd i tråd med forvaltningsloven, 

særlover og kommunale kriterier for 

tildeling av tjenester? 

 

• Har kommunen et internkontrollsystem 

som sikrer at det ytes tjenester i tråd 

med enkeltvedtak og 

kvalitetsstandarder? 

 

Kontrollutvalget er også opptatt av etiske 

retningslinjer rundt forholdet mellom 

brukere og pårørende/nær familie. 

 

 

Overordnet internkontroll 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

Kommunesektoren 

forvalter felleskapets 

verdier og leverer 

tjenester som er av stor 

betydning både for den 

 Kommuneloven § 23 nr. 2 gjør det klart at 

kommunedirektøren har ansvar for å føre 

betryggende kontroll med 

administrasjonens virksomhet, herunder 

etablere tilfredsstillende rutiner for 
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nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

 

enkelte innbygger og 

lokalsamfunnet som 

helhet. En god 

internkontroll vil kunne 

bidra til å forebygge feil 

og misligheter og 

samtidig bidra til kvalitet, 

effektivitet og 

forutsigbarhet i 

kommunenes 

tjenesteleveranse. 

Samtidig er det viktig å 

påpeke at gode systemer 

og rutiner for 

internkontroll i seg selv 

ikke er tilstrekkelig, men 

må etterleves og følges 

opp i praksis. 

 

internkontroll. Med internkontroll menes det 

overordnede administrative 

kontrollansvaret, det vil si systematiske 

tiltak og prosesser som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres og vedlikeholdes i 

samsvar med krav fastsatt i eller i medhold 

av lov (KS 2012, COSO 2013). 

 

En mulig tilnærming til en undersøkelse kan 

være å vurdere i hvilken grad kommunen 

har et helhetlig internkontrollsystem, på 

overordnet nivå, som legger til rette for 

betryggende kontroll med 

administrasjonens virksomhet. 

 

Følgende problemstillinger kan legges til 

grunn: 

1. I hvilken grad er det etablert et system 

som sikrer at internkontrollrutiner i 

kommunen til enhver tid er samlet, 

tilgjengelig og oppdatert? 

2. I hvilken grad gjennomføres 

systematiske risikovurderinger på 

overordnet nivå? 

3. I hvilken grad er det etablert en praksis 

for avvikshåndtering på overordnet 

nivå? 

Undersøkelsen kan avgrenset til å gjelde en 

overordnet, sektorovergripende 

gjennomgang av kommunens samlede 

internkontrollsystem. Undersøkelsen 

omhandler dermed ikke den spesifikke 

internkontrollen på kommunens ulike 

Middels 

prioritet 
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tjenesteområder, hvor det ofte foreligger 

internkontrollkrav i særlov. 

 

Avviksmeldinger innen helse Romerike Revisjon har 

gjennomført en 

spørreundersøkelse mot 

de ansatte i 

eldreomsorgen i 

forbindelse med en 

forvaltningsrevisjonsrapp

ort om kvalitet i 

hjemmesykepleie (2019). 

Resultatet fra 

undersøkelsen tyder på 

at det kan være aktuelt å 

undersøke dette 

området. 

   

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke om Rælingen 

kommune har en internkontroll og et 

kvalitetssystem som sikrer at brukere og 

pasienter får de helse- og 

omsorgstjenestene de har krav på. 

 

 

 

 

 

Høy 

prioritet 

Byggesak 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

Har kommunen en 

forsvarlig saksbehandling 

av byggesaker? 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å vurdere om kommunen har en 

forsvarlig saksbehandling 

av byggesaker. 

 

Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. I hvilken grad er det etablert en 

tilstrekkelig internkontroll for 

byggesaksbehandlingen? 

2. I hvilken grad overholdes lovpålagte 

saksbehandlingsfrister? 

3. Hvordan er kommunens 

dispensasjonspraksis? 
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konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

Arkiv 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

  Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. I hvilken grad sikrer kommunen rett 

håndtering av dokument og rett 

bruk av saksbehandlingssystem? 

2. I hvilken grad sikrer kommunen at 

dokumenter journalføres og 

håndteres i samsvar med gjeldende 

krav? 

3. I hvilken grad har kommunen tiltak 

som sikrer en lovlig saksbehandling 

av innsynsbegjæringer? 

4. I hvilken grad har kommunen 

rutiner som sikrer offentlighet i 

saksbehandlingen? 

 

 

Digitalisering – gevinst, 

forsvarlig, sikkert og trygt 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

Helseopplysninger til 15 

elever med fysisk og 

psykisk 

funksjonshemning lå 

tilgjengelig på en app. 

Kommune får et gebyr på 

800.000 kr.  

 Aktuelle vinklinger: 

Hvor forsvarlig og sikkert er det når man 

digitaliserer. Har kommunen etablert 

digitale løsninger som sikrer en effektiv og 

trygg kommunikasjon med sine 

innbyggere? 

 

Blir kommunens tjenester bedre med 

digitalisering? Blir det mer effektivitet? 

Alenegang, eller samarbeid med andre? 

 

 

 

 

 

Middels 

prioritet 
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orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

 

Beredskap 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

Fra Fylkesmannens 

forventningsbrev til 

kommunene 2020: 

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 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å vurdere om kommunen har et 

tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar 

med gjeldende regelverk. 

 

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? 
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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 i 2020 

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 
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strøm, mobilnett, vann, 

avløp og legemidler. 

 

Koronasituasjonen – Kovid-

19 

 

 

Dette er et generelt 

risikoområde som er aktuelt for 

alle kommuner, men som ikke 

nødvendigvis påpeker en 

konkret risiko i Rælingen 

kommune. Hvis kontrollutvalget 

ønsker å gå videre med dette 

temaet/området kan man 

vurdere å starte med en 

orientering fra 

kommunedirektøren, eller 

bestille et forprosjekt fra 

revisjonen som skal ha til 

hensikt å bekrefte og 

konkretisere risikovurderingen 

på et område. 

Risiko for at tjenester til 

sårbare grupper ikke er 

gitt i tilstrekkelig grad 

under pandemien. 

Risiko for at kommunens 

beredskap ikke har vært 

effektiv. 

 I kjølvannet av covid-19 kan det være 

aktuelt å undersøke:  

• Hvordan har kommunens ledelse 

organisert og håndtert 

beredskapsarbeidet i ulike faser av 

korona-utbruddet? Hva har vært 

vellykket? Hva har vært utfordrende? 

• Hvilke tiltak er innført innenfor 

kommunens helsetjeneste? Kommunen 

har hatt smitte på sykehjem. 

• Hvilke tiltak er innført for å ivareta 

sårbare barn og unge? 

• Hvilke tiltak er innført for å ivareta 

sårbare voksne (psykisk helse) 

• Hvordan er innvandrere ivaretatt? 

(språkbarriere, annet syn på tillit til 

offentlig myndighet) 

• Hvordan har implementeringen av tiltak 

ute i organisasjonen fungert, og 

hvordan har samhandlingen mellom 

strategisk, operasjonelt og taktisk nivå 

vært? 

• I hvilken grad har kommunen 

samarbeidet med andre aktører i 

forbindelse med krisehåndteringen 

(sykehus, nabokommuner, fylkesmann 

mv.)? I hvilken grad har samarbeidet 

styrket den samlede krisehåndteringen? 

• Hvilke lærdommer kan trekkes av 

håndteringen av korona-utbruddet? 

 

 

 

 

 

 

Bestilt 

en 

undersø

kelse i 

juni 

2020.  
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Kommunesammenslåing – 

samarbeid og relasjon til 

nabokommunen. Regionalt 

samarbeid 

 

…  …  

Vedlikehold av kommunale 

bygg 

Forvalter 

og vedlikeholder 

kommunen den 

kommunale 

bygningsmasse effektivt 

og i tråd med brukernes 

behov? 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke om kommunen har 

gode systemer for planmessig 

vedlikehold av kommunale bygg. 

 

Aktuelle problemstillinger: 

• I hvilken grad har Rælingen kommune 

gode systemer for planmessig 

vedlikehold av kommunens 

bygningsmasse? 

Herunder kan man vurdere: 

o Overordnede målsettinger, 

strategier og systemer for 

vedlikehold av kommunale bygg 

o Oversikt over den kommunale 

bygningsmassen, med areal, teknisk 

tilstand, oppgraderingsbehov og 

vedlikeholdskostnader 

o Planer med prioriteringer for 

vedlikehold av kommunale bygg 

o Vedlikeholdskostnader på samme 

nivå som normtall for bransjen 

 

Kommunal akutt døgnenhet 

(KAD) 

Kommunal akutt 

døgnenhet (KAD) var 

tidligere organisert som 

et vertskommune-

 Det forrige kontrollutvalget gjennomførte 

en undersøkelse på KAD hvor de så på 

utviklingen i bruken av tilbudet på KAD 

nedre Romerike. 
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samarbeid mellom 

Lørenskog, Rælingen, 

Fet, Nittedal, Sørum, 

Enebakk og Skedsmo. 

Skedsmo var verts-

kommune for 

samarbeidet, og hadde 

drifts og personalansvar. 

Dette samarbeidet er nå 

avviklet.    

   

KAD er et integrert 

tjenestetilbud ved 

Korttids- og 

rehabiliteringsavdelingen 

ved Fjerdingby helsetun. 

Innleggelse skjer etter at 

lege har avklart 

behandlingsbehovet og 

avtalt innleggelse på 

KAD. Tilbudet er den del 

av den kommunale 

helsetjenesten og 

erstatter innleggelse på 

sykehus der dette ikke er 

påkrevd. 

 

https://www.rokus.no/uploads/1/1/9/3/119

308358/vedlegg_til_sak_28-18.pdf 

 

Kontrollutvalget kan vurdere å se på KAD 

tjenesten sent i perioden, etter at det har 

fått virke en stund. En tilnærming kan være 

å se på hva som fungerer og hva som ikke 

fungerer, og se på den generelle driften og 

økonomien. Ordfører er positivt til et slik 

prosjekt.    

Middels 

prioritet 

Barn og unge – utenforskap 

 

 

(Kan ses i sammenheng med 

«Økonomisk sosialhjelp») 

Utenforskap har tidligere 

vært satt på dagsorden 

av Kommunens 

Sentralforbund (KS), og 

betegner mennesker eller 

grupper som står på 

utsiden av fellesskapet. 

 Utenforskap kan ramme alle, men noen 

grupper er mer utsatt. Barn som utsettes 

for omsorgssvikt og overgrep i tidlig alder 

har økt risiko for å få psykiske vansker 

senere i livet. Særlig tre grupper rammes 

av utenforskap på arbeidsmarkedet. Det er 

 

 

 

 

Middels 

prioritet 

https://www.rokus.no/uploads/1/1/9/3/119308358/vedlegg_til_sak_28-18.pdf
https://www.rokus.no/uploads/1/1/9/3/119308358/vedlegg_til_sak_28-18.pdf
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Det kan være personer 

som står utenfor skole- 

og arbeidsliv som har et 

svært begrenset sosialt 

nettverk eller som ikke 

opplever tilhørighet til 

storsamfunnet. 

unge, innvandrere og personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Årsakene til utenforskap er mange og 

sammensatte. De som står utenfor 

fellesskapet har gjerne flere utfordringer. 

Psykiske helseproblemer, rus- og 

alkoholmisbruk, ensomhet, fattigdom og 

manglende integrering er de viktigste 

årsakene til at personer faller utenfor.  

Kvalitet- og utviklingsarbeid 

i skolen 

Følger kommunen opp 

kvalitetsarbeid i skolen 

gjennom en tydelig 

retning i arbeidet? Er det 

utarbeidet strategier? 

Legges det til rette for et 

godt læringsmiljø, og 

følger kommunen opp 

pedagogisk ledelse og 

forankrer arbeidet på 

skolene? 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å vurdere kommunens innsats for 

å styrke læringsresultatene i skolen. 

Følgende problemstillinger kan være 

aktuelle: 

1. I hvilken grad har kommunen et 

forsvarlig system for å følge opp 

resultatene fra nasjonale prøver? 

2. I hvilken grad følger kommunen opp 

strategiplanen for kvalitetsarbeid i 

skolen? 

 

Eidsvoll kontrollutvalg har i 2020 

gjennomført en undersøkelse på dette 

området 

https://www.rokus.no/uploads/1/2/9/7/129

776960/rapport.pdf 

 

 

 

 

 

 

Middels 

prioritet 

Forebyggende arbeid for 

barn og unge i risikosoner 

 

 

 

Kommunen har ansvar 

for å bidra til å legge til 

rette for at barn og unge 

har gode og trygge 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her 

kan være å undersøke i hvilken grad 

Rælingen kommune ivaretar sitt ansvar for 

å sikre et målrettet og helhetlig 

 

 

https://www.rokus.no/uploads/1/2/9/7/129776960/rapport.pdf
https://www.rokus.no/uploads/1/2/9/7/129776960/rapport.pdf
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oppvekstsvilkår, og at 

barn og unge som har 

behov for hjelp og 

omsorg får det. 

Kommunen har et 

ansvar for å følge nøye 

med på de forhold barn i 

kommunen lever under, 

samt finne og iverksette 

tiltak som kan forebygge 

omsorgssvikt og 

atferdsproblemer. 

forebyggende arbeid for barn og unge i 

risikosoner.  

 

Følgende problemstillinger kan være 

aktuelle:  

 

1. Er det etablert hensiktsmessige 

systemer og rutiner for kommunens 

forebyggende arbeid for barn og unge i 

risikosoner?  

2. I hvilken grad har kommunen etablert 

et tverrfaglig samarbeid som sikrer en 

helhetlig og målrettet innsats for barn 

og unge i risikosoner? 

 

Kommunens arbeid med FNs 

bærekraftsmål 

 

 

 

Arbeidet med 

bærekraftsmålene i 

norske kommuner er i en 

tidlig fase og befinner seg 

fortsatt stort sett på et 

strategisk nivå. Det er 

også store variasjoner i 

hvor langt de ulike 

kommunene har kommet 

i implementerings-

arbeidet. Mens noen få 

kommuner ligger i front 

og kan vise til et 

systematisk arbeid med 

implementeringen av 

bærekraftsmålene over 

flere år, befinner mange 

seg fremdeles i 

startgropa og er usikre 

 Det er høye forventninger om at lokal og 

regional planlegging skal bidra til 

implementeringen av bærekraftsmålene i 

Norge. 

 

Hvordan integreres bærekraftsmålene i de 

kommunale og regionale planstrategiene i 

Rælingen kommune?  

 

Viktige stikkord er:  

- Forankring, samarbeid og medvirkning 

- Verktøy, metoder og indikatorer 

- Handlingsplaner og planverktøy, 

 

En aktuell rapport vedrørende temaet: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/

0847a707d08d49e8bf89f60dc659feab/rapp

ort_nf7_2020_strekk_i_laget.pdf  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0847a707d08d49e8bf89f60dc659feab/rapport_nf7_2020_strekk_i_laget.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0847a707d08d49e8bf89f60dc659feab/rapport_nf7_2020_strekk_i_laget.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0847a707d08d49e8bf89f60dc659feab/rapport_nf7_2020_strekk_i_laget.pdf
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på hvordan de kommer i 

gang. 

 

Barnevernet Er barnevern-tjenesten 

fornuftig organisert, og i 

hvilken grad har 

barnevernet i Gjerdrum 

etablert et  tilstrekkelig 

system og praksis for 

internkontroll. 

 

 Barn som har vært i kontakt med 

barneverntjenesten er en særlig sårbar 

gruppe. Stortinget har vedtatt 

barnevernreformen som vil gi kommunene 

et større ansvar for tilbudet barn får fra 

barnevernet. 

 

Det forventes at kommunene tar en aktiv 

rolle i arbeidet med å forberede seg til 

barnevernsreformen. 

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til 

kommunene på barnevernsområdet, og 

styrke kommunenes forebyggende arbeid 

og tidlig innsats. 

 

Målet er at endringer i barnevernet skal 

bidra til at flere utsatte barn og familier får 

den hjelpen de trenger på et tidlig 

tidspunkt. 
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RISIKO OG VESENTLIGHETSVURDERINGER I SELSKAP 

I tillegg til å vurdere om det er behov for å foreta forvaltningsrevisjon i selskaper, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 1. 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. 

Kontrollutvalget skal 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. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

SLIK HAR VI GJENNOMFØRT VURDERINGEN 

Vi har innhentet oppdatert oversikt over kommunens eierskap (selskapene). I tillegg har vi lest selskapenes årsrapporter og eventuelle oppslag 

i media om selskapene det siste året. Vi har hatt samtaler med eierstyringssekretariatet, og fått nyttige innspill gjennom dette. Romerike 

revisjon har bidratt med observasjoner etter gjennomførte kontroller i selskaper og hos eierne. Kommunens administrasjon har også hatt 

anledning til å komme med innspill når det gjelder tjenesteproduksjon i selskaper. 

OM RISIKO OG VESENTLIGHET I KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 

Her er det listet opp flere ulike typer risikoer i selskaper Alle disse risikoene vil kunne være aktuelle som utgangspunkt for problemstillinger. 

Hvor stor risiko er det for at formålet med eierskapet ikke nås? 

Risiko ved eierstyringen av selskapet (kommunen) 

• Risiko for at den som forvalter kommunens eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger 

• Risiko for at kommunen/eierrepresentanten ikke følger opp at selskapet driver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger 

(herunder kommunens overordnede eierstrategier eller eventuelt egne eierstrategier for selskapet) 

• Risiko for manglende politisk styring med oppgaver/tjenester som utføres av selskapet på vegne av kommunen 

 
1 kommuneloven § 23-2 
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• Risiko for at kommunen ikke velger styremedlemmer med tanke på selskapets beste (styrets samlede nødvendige kompetanse for å nå 

selskapets mål) 

Risiko hos selskapet (selskapets drift og utvikling) 

• Risiko for at selskapet ikke driver i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (herunder kommunens overordnede 

eierstrategier eller eventuelt egne eierstrategier for selskapet) 

• Risiko for at tjenestetilbudet og de leverte tjenestene ikke er tilfredsstillende 

• Risiko for at selskapet ikke drives på en økonomisk forsvarlig måte 

• Risiko for at svake driftsresultater, store budsjettoverskridelser eller store investeringer medfører redusert avkastning/utbytte, økte 

kommunale tilskudd til driften eller behov for kapitalinnskudd 

• Risiko for at større investeringer ikke blir gjennomført på en tilfredsstillende måte 

• Risiko for at oppkjøp av/deltagelse i andre selskaper/etablering av datterselskaper ikke blir gjennomført på en tilfredsstillende måte 

• Risiko for at eierstyringen i datterselskaper ikke underlegges politisk styring 

• Risiko for manglende åpenhet/meroffentlighet om selskapets virksomhet 

• Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lover og regler som gjelder for selskapet, herunder: 

o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lovregler om offentlige anskaffelser 
o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lovregler om offentlighet 
o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lovregler om etikk/habilitet 
o Risiko for at selskapet ikke drives i tråd med lovregler om arbeidsmiljø/HMS 

Vesentlighet 

Formålet til et selskap vil være av stor betydning for hvorvidt det kan ses på som vesentlig. Meningene om et selskaps vesentlighet vil 

imidlertid gjerne sprike alt etter hvem en spør. Eksempelvis kommunens administrasjon og politikere, de ansatte i selskapet, brukerne av 

selskapet og meninger om dette for øvrig. 

Momentene nedenfor kan likevel være et utgangspunkt for hvorvidt et selskap kan ses på som vesentlig. 

• Økonomisk bidragsyter til kommunen 
• Forvalter store verdier for kommunen 
• Leverer viktige kommunale tjenester 
• Oppnår et politisk mål for kommunen 
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FORVALTNINGSREVISJON I SELSKAPER 

Alle selskaper som leverer tekniske tjenester ansees som vesentlige med viktige samfunnsmessige formål og oppgaver. Nytt regelverk om 

selvkost gjør det aktuelt å se nærmere på slike selskaper. Flere av disse selskapene har store lånerammer.  

Det har vært flere medieoppslag om at IKSer ikke forholder seg til lov om offentlighet. FR i andre kommuner har også avdekket feil og mangler 

på dette området. Vi har ikke indikasjon på at det er forhøyet risiko i noen av selskapene på Romerike, men dette kan undersøkes. 

Det har vært avdekket brudd på AML i kommunal tjenesteproduksjon i Oslo. Vi har ikke indikasjon på at det er forhøyet risiko i noen av 

selskapene på Romerike, men dette kan undersøkes. 

Arbeidsinkluderingsbedriftene er interessante å se nærmere på da disse selskapene har en spesiell sosial og samfunnsnyttig funksjon. Vi 

registrerer at kommunen eier flere slike virksomheter. Benytter kommunen selskapene på en effektiv måte?  

EIERSKAPSKONTROLL I SELSKAPER 

Kommunene på Romerike har eiermeldinger, og oppfyller således lovens krav.  

Kontrollutvalgene har tidligere gjennomført eierskapskontroller av de fleste selskap. Ett unntak er Øst 100-sentralen som eies av Aremark, 

Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler og Rakkestad kommuner, Øvre Romerike brann og redning IKS, Nedre Romerike brann- og 

redningsvesen IKS, MOVAR IKS, Indre Østfold brann og redning IKS samt Follo brannvesen IKS Det kan være utfordrende at eierposisjonen 

ivaretas av et selskap kommunen eier. Eierstyringen må foretas med lengre avstand fra politiske organer, og det er økt risiko for at eiers 

posisjon i saker ikke forankres i samme grad som i andre selskaper. En eierskapskontroll av dette selskapet kunne vært interessant.  

Kontrollutvalget har bestilt eierskapskontroll av styrevalgprosesser på Nedre Romerike. En ser ofte at det er svakheter i valgprosesser, og at det 

er dårlig dokumenterte vurderinger og begrunnelser for styrevalg og styresammensetning i kommunalt eide selskaper. Eierskapskontrollen kan 

gjøre dypere undersøkelser av hvordan kommunens tiltak for å sikre gode styrevalg blir praktisert, og om selskaper har en samlet 

styresammensetning i samsvar med gjeldende krav og anbefalinger (styreevaluering, valgkomite, sammensetning m.m.).  

Det kan være en risiko for at den valgte eierrepresentanten ikke rapporterer tilbake til det organet som gir mandat om vedtak og drøftinger i 

representantskapsmøtene. Dette kunne være et tema for eierskapskontroll. 
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Samfunnsansvar og etikk i kommunalt eide selskap er generelt viktig for kommunene, og er på generelt grunnlag en vesentlig risiko, både for 

selve arbeidet og målene knyttet til samfunnsansvar og for kommunenes omdømme. Vi legger opp til å bestille en kontroll av hvordan eierne 

følger opp at selskapenes oppfyller samfunnsoppdraget sitt knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk. Hvilke mål og kriterier er gitt for dette? 

Setter eierne eksplisitte miljømål etc. for selskapene? Hvordan eier sørger for å forplikte selskapene til slike føringer vil være eierskapskontroll 

OVERSIKT OVER SELSKAPER SOM KOMMUNEN EIER ELLER ER I ET SAMARBEID MED 

Kilde: Eiermelding - Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper  
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KONKRETISERING AV RISIKOOMRÅDER I SELSKAPER OG FOR EIERSTYRING 

 

Selskap Formål 

 

Eier-

andel 
 

… … Vurdering 

Øst 110-sentralen 

IKS 

Døgnbemannet vaktsentral som dekker 

29 kommuner på Romerike, i Follo og 

Østfold med ca. 733.000 innbyggere. 

Primæroppgaven til sentralen er å 

håndtere alle meldinger om brann, 

ulykker og andre hendelser som faller inn 

under brann- og redningsvesenenes 

ansvarsområde. 

Kommune

n er eier 

av 

selskapet 

gjennom 

NRBR 

  Eierskapskontroll 

Krevende eierkonstellasjon (5 IKS og 6 

kommuner) som krever god koordinasjon 

mellom eierne. Hvordan sikrer kommunene på 

Romerike sin eierforvaltning i 100 sentralen? 

Dette er et nytt selskap som ikke har vært 

undersøkt før. 

Styrevalgprosesser Følgende hovedproblemstillinger vil bli 

besvart: 

1. I hvilken grad er kommunenes 

føringer for valg av styremedlemmer, 

styresammensetning og 

styreevaluering i samsvar med 

gjeldende krav og 

anbefalinger for god eierstyring? 

2. I hvilken grad er valg av 

styremedlemmer, styrets 

sammensetning og 

styreevalueringer i samsvar med 

kommunens føringer og gjeldende 

krav og anbefalinger for god 

eierstyring? 

   
Bestilt i 2019, behandles høsten 2020 

Etikk og 

samfunnsansvar 

Følgende problemstilling vil bli besvart: 

I hvilken grad følger kommunen som eier 

opp at kommunale selskaper ivaretar krav 

til samfunnsansvar? 

   Bestilt september 2020 
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INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM ER AKTUELLE FOR FORVALTNINGSREVISJON 

 

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

➢ Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 
 

➢ Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) 
 

➢ Strandveien 1 AS, og datterselskap 
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KILDER 

Analysen vil bygge 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, gruppeledere, verneombud og hovedtillitsvalgte 

• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen 

• For selskapene: Årsrapporter og saker behandlet i eiermøter mv. 


