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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 Ullensaker 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, 

tillitskapende 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, 
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ordfører og sist men ikke minst rådmannen. 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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KOMMUNENS OVERORDNEDE MÅL 

(Kilde her er: ÅRSBUDSJETT 2020 ØKONOMIPLAN 2020 – 2023) 

Kommunens visjon er” Ullensaker– Mulighetslandet” skal være en ledestjerne for 

utviklingen av kommunen. Den gir retning for fremtiden, der bærekraft og kvalitet står 

sentralt.  

Kommunen har tre satsningsområder som er avhengige av hverandre og må sees i 

sammenheng: 

• Tjenesteinnovasjon 

• By– og tettsteder 

• Næringsutvikling 

Strategier og delmål for satsingsområdene: 

Tjenesteinnovasjon 

Samfunnet endrer seg raskt, og i takt med dette endres kommunens rammevilkår som 
samfunnsaktør og tjenesteprodusent. Dette betyr at kommunen må tenke nytt om 
hvordan den skal tilby tjenester og hvordan den skal bruke ressursene i fremtiden. For 
å nå hovedmålet deles strategien videre inn i tre satsningsområder: 

o Innbygger som ressurs 

Det er ikke bare kommunalt ansatte som skaper velferden, men alle 
innbyggerne i fellesskap. Ullensaker skal bevege seg vekk fra det såkalte 
"servicesamfunnet" hvor 
innbyggeren anses som en kunde, og over mot "fellesskapssamfunnet" hvor 
brukeren også er en ressurs som bidrar til fellesskapet. Tilnærmingen krever en 
stor grad av involvering og samarbeid mellom kommunen, innbyggerne, 
næringslivet og andre relevante aktører i tjenesteutviklingen. Ved utvikling av 
nye og eksisterende tjenester skal brukerbehov alltid evalueres og tjenester 
designes ut fra innbyggernes virkelighet og faktiske behov. Tjenestene skal 
være tilgjengelige når innbyggeren 
selv har behov for dem, med en målsetting om full selvbetjening og 24/7 
tilgjengelighet.  

o Lærende organisasjon 

En lærende organisasjon er en organisasjon som er god på å skaffe og 
transformere kunnskap. I en lærende organisasjon utvikler og tilpasser de 
ansatte sin kompetanse i takt med endringene i organisasjonens tjenestefokus, 
og endringene i samfunnet forøvrig. De ansatte lærer seg til å lære sammen og 
stimuleres selv til å komme med innspill og bidra til prosessendringer for en 
mer effektiv og tidsriktig tjenesteleveranse. De ansatte får en mer spennende 
arbeidshverdag og mulighet for 
påvirkning av egne arbeidsoppgaver, noe som vil bidra til mer tilfredse ansatte 
som blir i kommunen. 
Den lærende organisasjonen utvikles gjennom strategisk 
kompetansekartlegging og fokus på individuell utvikling av de ansatte. 
I en lærende organisasjon er ledelsen tilgjengelig og informasjon flyter på tvers 
av nivåer. De ansatte føler seg delaktige i beslutningsprosesser og stimuleres til 
å ta ansvar for tjenesteutviklingen. 
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o Mennesker og teknologi  

Ullensaker kommune skal være i front i Norge når det kommer til utnyttelse av 

teknologi for utvikling og leveranse av effektive og innbyggerrettede 

kommunale tjenester. Grunnleggende infrastruktur skal være fleksibel og 

understøtte virksomhetenes til enhver tid gjeldende behov. 

Kommunen skal ha en smidig tilnærming til nye teknologier og løsninger. I 
samarbeid med virksomhetene og tjenestemottaker skal løsninger testes, 
evalueres og implementeres med «mennesker i sentrum». 
Teknologien skal understøtte gode og varme menneskemøter samtidig som 
den skal bidra til en dreining av arbeidsoppgaver til fremtidens 
tjenesteproduksjon og organisering. Gjennom kartlegging av arbeidsprosesser 
og innføring av korrekte teknologier vil rutinepregede og regelstyrte 
arbeidsoppgaver automatiseres og den ansattes tid i større grad benyttes til 
direkte tjenesteleveranse i relasjon med tjenestemottaker. 

 

By– og tettsteder 

Det overordnede målet med satsingsområdet er å sikre at det tilrettelegges for 

attraktive steder og byer for innbyggere, tilflyttere og fremtidens generasjoner. For å få 

til dette til må 

prosjekter utvikles med fysiske kvaliteter som bidrar til god folkehelse og trivsel for 

alle – nå og i fremtiden. Den store etablerings– og investeringsviljen i Ullensaker gir 

mange muligheter, men også noen utfordringer. Det blir viktig å finne gode og 

miljøvennlige løsninger for transport og mobilitet, og sørge for mest mulig kompakt 

utbygging. Slik kan vi forhindre unødvendig byspredning og nedbygging av dyrket 

mark, samtidig som vi tilrettelegger for effektiv bruk av sosial og teknisk infrastruktur. 

For at Jessheim skal hevde seg i konkurransen med andre regionbyer må vi sørge for at 

vi i den fysiske utviklingen tilrettelegger for gode opplevelser og varierte aktiviteter. 

Dette skal vi bl.a. få til gjennom å ha et økt fokus på utforming av byrom og 

møteplasser for innbyggerne og ved styrke byen som handels –og kultursentrum. For å 

håndtere fremtidens utfordringer, og for å utnytte fremtidens muligheter, må vi tenke 

helhetlig og langsiktig omkring en felles retning som rettes mot bærekraft, kvaliteter 

og særpreg i stedsutviklingen, slik at byen og tettstedene bidrar til god folkehelse og 

trivsel. 

Strategier for by- og tettstedsutvikling: 

o Tilrettelegge for gode og trygge nabolag 

o Skape sterke og inkluderende lokalsamfunn 

o Drive en helhetlig og langsiktig byutvikling 

Slik ser vi om vi er på rett vei: 

o Flere byrom, og parker som bidrar til og styrker eksisterende blågrønne 

kvaliteter og universell utforming 

o Nye utbyggingsprosjekter fremmer og forsterker stedets og nærmiljøets visuelle 

særpreg og kvaliteter 

o Prinsippene i mobilitets- og byutviklingsstrategi samt bykonseptet for Jessheim 

følges opp på alle plan-nivåer 
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Næringsutvikling 

Næringslivet i Ullensaker er i rask utvikling, og antall arbeidsplasser i kommunen har 

mer enn doblet seg over en 20-årsperiode. Ullensaker kommunes sentrale beliggenhet, 

og næringsetableringer i tilknytning til Oslo Lufthavn, kan forklare store deler av 

økningen. Ullensaker ligger likevel under landsgjennomsnittet når det gjelder andelen 

kompetansebaserte arbeidsplasser som krever høy utdanning. Mye av dette kan 

forklares av næringsstrukturen, og av at Ullensaker har en lav andel arbeidsplasser i 

offentlig sektor. For å skape et robust og mangfoldig samfunn, og for å understøtte 

kommunens posisjon som regional by, må det satses på å tiltrekke seg 

kompetanseintensive arbeidsplasser. Et mer variert næringsliv i retning av flere 

kompetanseintensive arbeidsplasser vil bl.a bidra til å gjøre næringslivet mer 

motstandsdyktig mot konjunktursvingninger, bidra til mindre utpendling og til å gjøre 

Ullensaker og Gardermoregion mer attraktivt som en samlet bo- og 

arbeidsmarkedsregion. Jessheim by trenger flere sentrale kompetansebaserte og 

arealintensive arbeidsplasserplasser for å understøtte bylivet og sentrumsnæringene, 

og det må stille høye krav til utnyttelsen og innholdet sør i Gardermoen næringspark 

(GNP) langs Jessheimvegen. 

Strategier for næringsutvikling: 

o Tettere samarbeid med næringslivet 

o Styrke arbeids–og utdanningstilbudet 

o Styrke næringslivet i Gardermoregionen 

Slik ser vi om vi er på rett vei: 

o Det er balanse mellom vekst i befolking og vekst i arbeidsplasser 

o Andelen kunnskapsintensive arbeidsplasser øker, og det skal etableres en eller 

flere 

o utdanningsinstitusjoner på høyskole-/ universitetsnivå i kommunen 

o Det er etablert en næringsforening  

 

Handlingsregler for økonomisk planlegging 

I budsjettet 2019/økonomiplan 2019-2022 ble det vedtatt 4 handlingsregler som skal 

ligge til grunn for utarbeidelsen av budsjettet og den langsiktige økonomiske 

planleggingen. Dette skal være med på å bidra til at kommunens økonomiske situasjon 

blir bærekraftig. 

De gjeldende handlingsreglene er som følger: 

• Årlig avsetning til disposisjonsfond skal være minst 1,75 % av brutto 

driftsinntekter 

• Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter 

• Egenkapitalfinansiering av investeringer skal være minst 40 %. (Andelen av 

brutto 

investeringer som ikke er lånefinansiert) 

• Lånegjeld på investeringer skal utgjøre maksimalt 100 % av brutto 

driftsinntekter (pr i dag ca 

155 %) 
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Det er svært utfordrende å oppnå målet om fondsavsetning, samtidig som en øker 

egenkapitalfinansieringen av investeringer og nedbetaling av gjeld. Det er en krevende 

prosess å snu tjenesteproduksjonen parallelt med daglig drift samt håndtering av 

vekst. Rådmannen har derfor anbefalt at handlingsreglene innføres etter en prioritet, 

hvor en først ivaretar målet om nivå på disposisjonsfond. Etter dette prioriteres målet 

om egenkapitalfinansieringen. Med økt egenkapitalfinansiering vil en gradvis også 

oppnå målsettingen om nivå på lånegjeld i forhold til driftsinntekter. 

Handlingsreglene er tatt inn i kommuneplanen som nå er under revidering.  

 

Satsingsområder 2020 

I tillegg til Kommuneplanens satsingsområder er det lagt inn særskilte 

satsingsområder i budsjett 

2020: 

• Dreining helse- og omsorg 

• Eiendomsforvaltning og -utvikling 

• 10-årig investeringsplan 

• Videreføre satsing barn og unge 

• Videreføre satsing «Enkelt å være innbygger»  

Prioriterte investeringer i handlingsperioden 

Prioriterte investeringer i handlingsperioden 

• Investeringene innenfor vann og avløp er sterkt prioritert i 

økonomiplanperioden og 

utgjør 45,2 % av investeringsbudsjettet for 2020, mens hele 66,9 % i 2023. 

• Infrastruktur for Gystadmarka bydel blir sluttført i løpet av 

økonomiplanperioden.  

• Det er økt fokus på å styrke botilbudet innenfor helsesektoren, hvor det er 

pågående investeringer i botilbud til utviklingshemmede (sluttføres i 2020), 

samt innenfor rusomsorgen (sluttføres i 2021). Likevel vil det stå udekkede 

behov for disse gruppene. Det er et stort behov for boliger med 

omsorgstjenester som i dag løses ved kjøp av dyre plasser. Satsingen vil gi 

gevinster ved at driftskostnadene reduseres betraktelig. 

• Det er satt av midler til utredningsarbeid for å vurdere fremtidige løsninger 

innen helse og sosial, både på kort og lang sikt. Målet er å dekke en del av 

behovet på andre måter enn ved kommunal investering. 

• Skolekapasiteten i kommunen økes videre i planperioden for å imøtekomme 

elevveksten. Ny barneskole på Algarheim skal stå klar til bruk ved skolestart 

høsten 2020. Det er avsatt midler i hele økonomiplanperioden til 

kapasitetsutvidelser ved behov, spesielt på Kløfta. Videre er det avsatt midler til 

bygging av 8-avdelings barnehage på Kløfta, med ferdigstillelse i 2021.  

 

Kommunen har utarbeidet egne kommunedelplaner for klima og energi, idrett, fysisk 

aktivitet og friluftsliv, kultur samt kulturminner og kulturmiljøer. Du kan lese planene 

på denne nettsiden: https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-

og-organisasjon/kommuneplaner/ 

https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/kommuneplaner/
https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/kommuneplaner/
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Kommunen har etter det sekretariatet forstår, ikke utarbeidet en egen plan for helse- 

og omsorg eller skole og oppvekst.  

Det er ikke funnet noen miljømål for Ullensaker kommune.  

SAMLET OVERSIKT OVER KOMMUNEN 

Kommunen er organisert i fire resultatområder som ledes av kommunaldirektører 

under rådmannen eller kommunedirektøren som er den nye tittelen kommuneloven 

foreslår å benytte. Organisasjonskartet er gjengitt under. Risikoområdene bak i denne 

rapporten er sortert etter resultatområdene i kommunen.  
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NØKKELTALL  

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

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

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

 

 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/ullensaker
https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/KOSTRA-analysemodell
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TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONER 

• Forvaltningsrevisjonsrapport psykisk helse og rus, et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud (2015) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport vedlikehold kommunale bygg (2016) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten (2017) 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS (2018) 

• Integrering av flyktninger – introduksjonsprogrammet (2018) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport Digitale Gardermoen - inngåelse og oppsigelse av 
kontrakt om ny leveranseplattform (2018) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i skolen (2019) 

• Forvaltningsrevisjonsrapport byggesaksbehandling (2019) 

 

HVORDAN COVID-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 
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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.  

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 PRIORITERINGER 

 

• Økonomistyring 

• Overordnet kvalitet- og avvikssystem 

• Helse og omsorg (eldrebølge) 

• Byggesak, habilitet 

• Miljømål 

• Kvalitet i skolen 

• Mobbing i skolen   

KONKRETISERING AV RISIKOOMRÅDER 



Risikovurdering Ullensaker kommune 

2020 – 2023 

Område 
 

Risiko  Vesentlighet Kommentar Vurder
ing 

Høy langsiktig 
gjeld 

 

Lite handlingsrom. Økonomisk og 
politisk 

vesentlighet 
 

  

Økonomistyring 
 

Risiko for at 
midlene ikke 
utnyttes effektivt 

Ikke effektiv 
utnyttelse av 
ressursene 

dersom pol. og 
adm. ledelse 

ikke kjenner til 
det reelle 
forbruket. 

 

Flere tjenesteområder har i de siste årene hatt 
merforbruk. I økonomiplan 2019-2022 tas grep for å 
styrke barnevern, sykehjemstjeneste og NAV samt 

sørge for realistiske budsjettrammer. Kontrollutvalget 
bør ha fokus på utviklingen fremover. Det er stort 

press på tjenestene. Dette krever god internkontroll, 
kompetanse og ledelse. En undersøkelse her kan ha 
ulke vinklinger: Ofte er ledere i tjenestene gode på 

fag. Har lederne tilstrekkelig kompetanse til å styre 
mot økonomiske mål? En annen tilnærming er om 

politikken mottar gode nok rapporter på økonomi og 
måloppnåelse. 
 

 
 
 

 
 

Middels 
prioritet 

Følges nye lover 
og regelverk 

 

Har kommunen 
gode nok rutiner 

som sikrer at 
reglene følges? 

   

Vesentlig i alle 
betydninger av 

begrepet 

Det har kommet mange nye lover og regelverk i 
kommunesektoren i 2020. Har kommunen gode nok 

rutiner som sikrer at reglene følges? GDPR, lærenorm 
på skole, pedagog- og lærenorm i barnehage er 

trukket frem som eksempler. 
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Også etikkreglementet er trukket frem – blir åpenhet, 
synlighet mv. etterlevd?    

 

Overordnet 

kvalitet- og 
avvikssystem 

Manglende 

oppdatering og 
bruk av 

avvikssystemet, og 
mangelfull 
opplæring.  

Vesentlig i alle 

betydninger av 
begrepet 

TQM er valgt som avvikssystem i Ullensaker kommune. 

Er kvalitet- og avvikssystemet fornuftig og oppdatert? 
Blir avvikssystemet brukt riktig, det rapporteres inn få 

avvik? Er det gitt opplæring blant ansatte? Hva er 
grunnen til at det kommer inn få avvik? På helse 
kommer det inn mange AML brudd. Det meldes inn en 

del brudd som AML ift. GAT som ikke er brudd pga. 
lokale avtaler med fagforbundene. Liv og helse går 

foran! Til tross for særavtalene så logges dette 
allikevel som AML brudd.  
        

 

 
 

 
Høy 

prioritet 

Kommunal 
bostøtte 

Har kommunen 
gode nok rutiner 

som sikrer at 
reglene om 

bostøtte følges? 
 

Økonomisk, 
sosial og 

politisk 

Aktuelle problemstillinger: 
1. Overholdes gjeldende regelverk for 

bostøtteordningen, og utnyttes Husbankens 
bostøtteordning fullt ut? 

2. Hvilke vedtak og med hvilke konsekvenser for 
bostøtteordningen har kommunen gjort 

3. innen den kommunale boligpolitikk? 

o I hvilken grad har kommunens øvrige 
boligsosiale virkemidler slått inn på størrelsen av 

bostøtten? 
o Hvordan har kommunens leiepriser innvirket på 

størrelsen på bostøtten? 
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Kommunens 
samhandling 

med 
fylkeskommunen 

Samarbeider 
kommunen godt 

nok med 
fylkeskommunen? 

Politisk og 
økonomisk 

vesentlighet 

Hvordan er Ullensaker sitt samarbeid med Viken 
fylkeskommune? Viken fylkeskommune kan blant 

annet legge føringer for Ullensaker som kan være 
viktig å kjenne til for kommunestyret. Samhandlingen 

er ikke synlig for kommunestyret. Dokumenter, 
rapporter og referater fra Fylkeskommunen blir ikke 
lagt frem som referater i kommunestyret.   

 

 

Helse og sosial 

Helse og omsorg 
(eldrebølge) 

Klarer kommunen 
omstilling av 

tjenesteproduksjon 
for å møte veksten 

i antall eldre.  
 

Økonomisk og 
sosial 

vesentlighet  

Gis tjenester på rett nivå i omsorgstrappen, avveining 
mellom hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Viktig å 

kartlegge og vurdere kommunens kostnadseffektivitet 
og kostnadskontroll innenfor pleie- og 

omsorgstjenestene. 
 
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. Man 

kan også vurdere om helse- og omsorgstjenestene har 
en hensiktsmessig organisering, blant annet med tanke 

på bemanning og kompetanse. 
 

 
 

 
 

Middels 
prioritet 

Kvalitet i 
eldreomsorgen 

Risiko for 
manglende kvalitet 
i eldreomsorgen 

Sosial Interkontroll er sentralt. Kommunen tar i bruk 
meldeordning for alvorlige hendelser. Jobbes det 
systematisk med endringsarbeid? Dette må sees opp 

mot faktiske lovkrav.  
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Rus og Psykiatri 
 

Effekt på 
brukernivå.  

  

 Vurdere en ny forvaltningsrevisjon i slutten av 
perioden. Se spesielt på om tiltakene har effekt på 

brukernivå. 

 

Avviksmeldinger 

innen helse 

Starte med en 

orientering fra 
rådmannen. Skulle 

det bli aktuelt kan 
man gå videre med 
en undersøkelse. 

 En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 

å undersøke om Ullensaker kommune har en 
internkontroll og et kvalitetssystem som sikrer at 

brukere og pasienter får de helse- og 
omsorgstjenestene de har krav på. 
 

Aktuelle problemstillinger kan være: 
1. Har saksbehandlingen for enkeltvedtak skjedd i tråd 

med forvaltningsloven, særlover og kommunale 
kriterier for tildeling av tjenester? 

2. Har kommunen et internkontrollsystem som sikrer 

at det ytes tjenester i tråd med enkeltvedtak og 
kvalitetsstandarder? 

 

 

Plan, kultur, teknisk 

Byggesak, 
habilitet 

 
Tillit: åpenhet og 
transparens i 

beslutningene 
knyttet til 

utbygging.  
 
 

 
 

Risiko for at 
manglende rutiner 

og lav bevissthet 
om 
habilitetsvurdering 

ved behandling av 
plan- og 

byggesaker.  

Politisk og 
prinsipiell 

vesentlighet. 
Omdømme.  

Scorer lavt på innbyggerundersøkelsen når det gjelder 
tillit. Det har vært noen oppslag knyttet til habilitet i 

byggesaker. Dette handler blant annet om kommunens 
omdømme. Er kommunen tilstrekkelig transparent i 
plan- og byggesaker? Har kommunen gode nok rutiner 

for å sikre dette? 
 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 
å vurdere om kommunen har en forsvarlig 
saksbehandling av byggesaker. 

 
 

 
  

 
 

Høy 

prioritet 
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Sammenblanding 

av roller 

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? 

 

Ansatte som har flere jobber og politikere som har 
flere verv og næringsinteresser som kan utfordre 

habiliteten.  
 

Offentlige 
anskaffelser 
 

 
Dette er et 

generelt 
risikoområde som 
er aktuelt for alle 

kommuner, men 
som ikke 

nødvendigvis 
påpeker en konkret 
risiko i Ullensaker 

kommune. Hvis 
kontrollutvalget 

ønsker å gå videre 
med dette 
temaet/området 

kan man vurdere å 

Stort og viktig 
område. Det 
anskaffes for store 

summer hvert år. 
 

Risiko for 
manglende 
effektivitet og 

kvalitet i 
innkjøpsarbeidet. 

Økonomisk og 
politisk - 
omdømme 

Krav til offentlige anskaffelser skal medvirke til både 
økt kvalitet og effektivitet i gjennomføringen av 
innkjøp. Det gjennomføres et betydelig antall innkjøp i 

Ullensaker kommune. Undersøkelser viser at mye av 
innkjøpsarbeidet foregår ute på enhetene hvor 

kompetanse om lovkrav og retningslinjer er lavere. 
Dette innebærer risiko for ineffektivitet og dårlig 
kvalitet i innkjøpsarbeidet. 

 
 

 
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? 
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starte med en 
orientering fra 

kommunedirektøre
n, eller bestille et 

forprosjekt fra 
revisjonen som 
skal ha til hensikt å 

bekrefte og 
konkretisere 

risikovurderingen 
på et område. 
 

Kontraktsoppfølg
ing/tredjepartsri

siko/oppfølging 
av lønns- og 

arbeidsvilkår hos 
underleverandør
er 

Risiko knyttet til 
manglende 

oppfølging og 
kontroll av 

leveranser, og 
forhold ved 
leverandørene som 

kan påvirke 
omdømmet til 

kommunen. 
 

Økonomisk og 
politisk 

I første rekke bygg og anlegg, men det kan være 
aktuelt å se på kontraktsoppfølging innenfor de fleste 

tjenesteområder i kommunen. Kontrollutvalget har i ny 
kommunelov også fått innsyn i kontrakter som 

kommunen inngår med private leverandører. Slike 
kontrakter kan det også være aktuelt å se nærmere 
på.  

 

Selvkost Risiko for at ikke 
alle komponenter 
er tatt med, eller at 

feil komponenter 
legges inn i 

selvkostregnskapet 
 

Økonomisk En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 
å gjennomgå Ullensaker kommunes metode for å 
beregne selvkost herunder å belyse hvordan dette slår 

ut på gebyrer, samt å vurdere overholdelse av 
selvkostregelverket. 
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Miljømål  
 

Dobbelt så stort 
utslipp av CO2 som 

både landet og 
Akershus.  
 

Risiko for at vi ikke 
når nasjonale 

miljømål.  

Sosial og 
politisk 

vesentlighet 

Dette skyldes i stor grad flyplassen 
 

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? 

 

 
 

 
 

Middels 
prioritet 

Arbeidslivs-

kriminalitet 
(sosial dumping) 
 

 
Dette er et 

generelt 
risikoområde som 
er aktuelt for alle 

kommuner, men 
som ikke 

nødvendigvis 
påpeker en konkret 
risiko i Ullensaker 

kommune. Hvis 
kontrollutvalget 

ønsker å gå videre 
med dette 
temaet/området 

kan man vurdere å 
starte med en 

Kontroll med 

oppfølging av 
forskriften om 
lønns- og 

arbeidsvilkår i 
offentlige 

kontrakter. Gjelder 
investeringer, men 
også andre off. 

kontrakter.  Høy 
investeringstakt i 

forbindelse med 
høy tilflytting. Fare 
for at det undras 

vesentlige beløp for 
beskatning.     

 
 
 

 

Samfunnsansva

r – kommunen 
som 
samfunnsaktør. 

Kan være 
vesentlige 

beløp.  

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 

å vurdere om Ullensaker kommune ivaretar sitt ansvar 
for å forhindre sosial dumping i bygg- og 
anleggsprosjekter. 

 
En aktuell problemstilling: 

• I hvilken grad etterlever Ullensaker kommune krav 
og retningslinjer som skal forhindre sosial dumping 

i bygg- og anleggsprosjekter? 
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orientering fra 
kommunedirektøre

n, eller bestille et 
forprosjekt fra 

revisjonen som 
skal ha til hensikt å 
bekrefte og 

konkretisere 
risikovurderingen 

på et område. 
 

Skole og barnehage 

Kvalitet i skolen  Scorer lavt på 

nasjonale prøver. 
Lavt 
utdanningsnivå i 

kommunen. 

Stor betydning 

for de barna/ 
familiene det 
gjelder. 

 

Aktuelle problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen et forsvarlig system 
(Oppl. Loven § 13-10) for å følge opp resultatene 
på nasjonale prøver? 

2. I hvilken grad jobber skolene kunnskapsbasert og 
systematisk for å styrke elevenes læringsutbytte: 

a) I hvilken grad analyserer og drøfter hver skole 
resultater fra kartlegginger slik at det 
iverksettes tiltak for elever på et så tidlig 

tidspunkt som mulig? 
b) I hvilken grad bruker ledelsen ved skolene 

resultatene fra kartlegginger, nasjonale prøver, 
termin- og standpunktkarakterer, eksamen og 
brukerundersøkelser som grunnlag for å 

videreutvikle skolens praksis? 
 

 

 
 
 

Høy 
prioritet 
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Svømmeopplærin
g og livrednings-

kompetanse 
 

Risiko for at 
kvaliteten ikke er 

god nok. 

Sosial Lærer elevene å svømme etter endt opplæring? 
 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 
å fremskaffe informasjon om status i 

svømmeopplæringen i barneskolen. Videre kan 
formålet være å avdekke eventuelle svakheter ved 
svømmeopplæringen og således bidra til forbedring. 

 
Aktuell problemstilling: 

• Er svømmeopplæringen i barneskolen i 
Ullensaker kommune tilfredsstillende? 

 

 

Mobbing i skolen I hvilken grad 
skoleeier og 

skoleledelse i 
Ullensaker 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? 

 
 

 
 

Middels 
prioritet 

Organisasjon og utvikling 

Beredskap  

 
 
Dette er et 

generelt 
risikoområde som 

Kommunen har 

hovedflyplassen, 
samt 
gjennomfartsårer 

på både vei og tog.  
 

Vesentlig i alle 

betydninger av 
begrepet 

En mulig tilnærming til en undersøkelse her kan være 

å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk. 
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er aktuelt for alle 
kommuner, men 

som ikke 
nødvendigvis 

påpeker en konkret 
risiko i Ullensaker 
kommune. Hvis 

kontrollutvalget 
ønsker å gå videre 

med dette 
temaet/området 
kan man vurdere å 

starte med en 
orientering fra 

kommunedirektøre
n, eller bestille et 
forprosjekt fra 

revisjonen som 
skal ha til hensikt å 

bekrefte og 
konkretisere 
risikovurderingen 

på et område. 

Kommunen har et 
generelt ansvar for 

å ivareta 
befolkningens 

sikkerhet og 
trygghet. Konkrete 
oppgaver etter 

sivilbeskyttelseslov
en 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 

 
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? 
 

 
 

Helseberedskap har også blitt et aktuelt område som 
kontrollutvalget kan vurdere. I tillegg har Ullensaker 
kommune ansvar for helseberedskapen på Norges 

hovedflyplass. 
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sårbarhetsanalysen
e 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 

tjenesteproduks
jon, 

• sikre gode ROS-

vurderinger og 
vedta 

nødvendige 
planbestemmels
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er i 
arealplanene, 

spesielt i 
skredutsatte 

byggeområder 
og områder 
med 

storulykkesvirks
omhet. 

 

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. 

 

Rapportering til 

politisk nivå  

Risiko for at 

politikken ikke får 
god nok styrings-
informasjon. 

Vesentlig i alle 

betydninger av 
begrepet  

Gir kommunen god nok informasjon til formannskap og 

kommunestyre på økonomi, kvalitet og andre aktuelle 
indikatorer, slik at politisk nivå kan foreta beslutninger 
og gi styringssignaler? Kommunen har nå kvartalsvis 

rapport til politisk nivå. 
 

 

Overordnet 
internkontroll 

Kommunesektoren 
forvalter 

 Formålet med en undersøkelse her kan være å vurdere 
i hvilken grad Ullensaker kommune har et helhetlig 
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Dette er et 

generelt 
risikoområde som 

er aktuelt for alle 
kommuner, men 
som ikke 

nødvendigvis 
påpeker en konkret 

risiko i Ullensaker 
kommune. Hvis 
kontrollutvalget 

ønsker å gå videre 
med dette 

temaet/området 
kan man vurdere å 
starte med en 

orientering fra 
kommunedirektøre

n, eller bestille et 
forprosjekt fra 
revisjonen som 

skal ha til hensikt å 
bekrefte og 

konkretisere 
risikovurderingen 
på et område. 

 

felleskapets verdier 
og leverer tjenester 

som er av stor 
betydning både for 

den enkelte 
innbygger og 
lokalsamfunnet 

som helhet. En god 
internkontroll vil 

kunne bidra til å 
forebygge feil og 
misligheter og 

samtidig bidra til 
kvalitet, effektivitet 

og forutsigbarhet i 
kommunenes 
tjenesteleveranse. 

Samtidig er 
det viktig å påpeke 

at gode systemer 
og rutiner for 
internkontroll i seg 

selv ikke er 
tilstrekkelig, men 

må etterleves og 
følges opp i 
praksis. 

 
 

 

internkontrollsystem, på overordnet nivå, som legger 
til rette for 

betryggende kontroll med administrasjonens 
virksomhet. 

 
 
Aktuelle problemstillinger kan være: 

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? 
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Arkiv 
 

 
Dette er et 

generelt 
risikoområde som 
er aktuelt for alle 

kommuner, men 
som ikke 

nødvendigvis 
påpeker en konkret 
risiko i Ullensaker 

kommune. Hvis 
kontrollutvalget 

ønsker å gå videre 
med dette 
temaet/området 

kan man vurdere å 
starte med en 

orientering fra 
kommunedirektøre
n, 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? 
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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 Ullensaker 

kommune. Hvis 
kontrollutvalget 
ønsker å gå videre 

med dette 
temaet/området 

kan man vurdere å 
starte med en 
orientering fra 

kommunedirektøre
n, eller bestille et 

forprosjekt fra 
revisjonen som 
skal ha til hensikt å 

bekrefte og 
konkretisere 

risikovurderingen 
på et område. 

  Aktuelle vinklinger: 
1. Se på gevinsten med digitalisering 

2. Hvor forsvarlig og sikkert er det når man 
digitaliserer. Har kommunen etablert digitale 

løsninger som sikrer en effektiv og trygg 
kommunikasjon med sine innbyggere? 
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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 110-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.).  
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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. 

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 

 

TIDLIGERE EIERSKAPSKONTROLLER 

• Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Romerike Krisesenter IKS (2018) 

• Eierskapskontroll Romerike revisjon IKS (2019) 

• Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll - Øvre Romerike Brann og Redning IKS (2018) 

• Etterkontroll av tidligere eierskapskontroll - Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (2018) 

• Eierskapskontroll i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (2019) 
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OVERSIKT OVER SELSKAPER SOM KOMMUNEN EIER ELLER ER I ET SAMARBEID MED 

Kilde: https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/eierportal/eierposisjoner/#heading-h3-2  

 

https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/eierportal/eierposisjoner/#heading-h3-2
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KONKRETISERING OG PRIORITERING AV RISIKOOMRÅDER I SELSKAPER OG FOR EIERSTYRING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalget peker på at det kan være aktuelt å gjennomføre etterkontroll i tidligere gjennomførte eierskapskontroller.  

Selskap Formål 
 

Eierandel 
 

Omsetning Låneopptak 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. 

Kommunen 
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? 

   
Bestille eierskapskontroll høsten 2020 

Samfunnsansvar Følgende problemstilling vil bli 
besvart: I hvilken grad følger 
kommunen som eier opp at 

kommunale selskaper ivaretar krav 
til samfunnsansvar? 

   Bestilt august 2020 
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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, verneombud og hovedtillitsvalgte 

• Tilsynsrapporter og andre eksisterende evalueringer av forvaltningen 

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

 

 


