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1. Bakgrunn og formål 

1.1 Bakgrunn 
Etter kommuneloven § 23-3 andre ledd skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden utarbeide en 
plan som viser hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner innenfor. Videre går det 
fram av kommuneloven § 23-4 andre ledd at kontrollutvalget også i løpet av valgperioden skal 
utarbeide en plan som viser hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planene skal 
utarbeides senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert og skal baseres på 
risiko- og vesentlighetsvurderinger av kommunens virksomhet, kommunens selskaper og kommunens 
eierskap.  

Kontrollutvalget i Hole kommune bestilte i møte 16.01.2020, sak 5/20, en risiko- og 
vesentlighetsvurdering fra KMPG med henblikk på utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan 
for eierskapskontroll, som skal gjelde i perioden 2020-2024.  

1.2 Formål 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere hvor det er størst behov for  
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i fireårsperioden 2020-2024.  

KPMG har gjennomført en analyse av risiko og vesentlighet i Hole kommune. Denne analysen vil 
presentere identifiserte områder i den kommunale virksomheten og i selskaper som er knyttet til 
kommunen, hvor det er risiko for vesentlige avvik og hvor alvorlige konsekvensene av disse avvikene 
vil være. Analysen danner grunnlag for kontrollutvalgets prioritering av områder som kan være 
gjenstand for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden og kontrollutvalgets innstilling til 
plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Sekretariatet vil bistå i utformingen av plan for 
forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.  

Planene blir vedtatt i kommunestyret.  

1.3 Framgangsmåte og involvering 
Vi har gjennomført en prosess som har vektlagt å hente inn erfaringer fra administrasjonen og 
kontrollutvalgets medlemmer.   

Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 

1. Kartlegge og forstå kommunen 
2. Workshops med kommunen – med administrasjonen og kontrollutvalget –  for å etablere 

og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
3. Dokumentere analysen 

 
For en mer detaljert beskrivelse av framgangsmåten, se vedlegg 1. 
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2. Oppsummerende risikovurdering 
I den følgende tabellen oppsummerer vi de identifiserte områdene som kan være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon og/eller eierskapskontroll1, med tilhørende vurdert risiko. I tabellen presenterer vi 
område/hendelse, aktuell enhet og gir en oppsummerende beskrivelse av område/identifisert 
hendelse. I kapittel 4 og 5 er det gjort en mer detaljert beskrivelse av område/hendelse og tilhørende 
risiko.   

I den ytterste kolonnen er det gjort en vurdering av risikoen, som et produkt av sannsynlighet og 
konsekvens – i samsvar med figur 2, vedlegg 1. Grønn indikerer relativt lav risiko. Det er ingen 
områder/hendelser som er vurdert til å være grønn. Gul indikerer middels risiko. Risikoene som er 
definert som høye er markert røde.  

Område/hendelse Aktuell enhet Oppsummerende beskrivelse Risiko 

Strategisk risiko 

Kompetanse og rekruttering Hele kommunen Tjenestebehov og ivaretakelse av behovet 
endrer krav til både kompetanse og 
sammensettingen av denne. Hole kommune 
opplever det som utfordrende å sikre seg riktig 
kompetanse innenfor enkelte tjenesteområder. 
Dette utgjør en risiko for mangelfulle tjenester.  

 

Mangelfull måloppnåelse 
knyttet til miljø og klima 

Hele kommunen I samfunnet er det et tiltakende fokus på miljø og 
bærekraftig virksomhet. Mangelfullt fokus på 
klima og miljø, kan innebære en omdømmerisiko 
for kommunen.  

Forrige energi- og klimaplan er fra 2010 og 
gjelder ut 2020. 

Det oppgis mangel på kompetanse innen 
planarbeid for å få miljø bedre integrert i planene. 

 

Reduksjon i 
inntektsgrunnlag/økonomisk 
bærekraft 

Hele kommunen Hole kommune har vært på ROBEK-listen 
(Register om betinga godkjenning og kontroll - 
Registeret omfatter kommuner og 
fylkeskommuner med økonomisk ubalanse). 
Hole kommune har oppnådd betydelig 
effektivisering av tjenestene etter dette. 

Økonomisk oppleves det imidlertid som krevende 
med langsiktig planlegging. 

 

Omstillingsevne Hele kommunen Kommunen får nye ansvarsoppgaver fra 
stat/spesialisthelsetjenesten – flere opplever å ha 
vært lite forbredt. 

 

                                                           
1 Eit selskap kan vere aktuelt både for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll.  
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Område/hendelse Aktuell enhet Oppsummerende beskrivelse Risiko 

I workshop med kommuneadministrasjon nevnes 
også omstilling/planlegging av fremtiden – i 
forbindelse med digitalisering og nye 
dokumentasjonskrav. Det er forbedringspotensial 
både når det gjelder tilgang på systemene og 
hva gjelder å sikre at medarbeidere har 
kompetansen som behøves for å nyttiggjøre seg 
av systemene. 

Omdømmerisiko Hele kommunen 
Omdømme har blitt trukket frem som risiko i Hole 
kommune. Det har vært flere uheldige 
mediesaker knyttet til bl.a. byggesaker og skog 
(f.eks. Kleivlia byggesak). 

Spørsmål knyttet til helse, skole og 
byggesaksbehandling nevnes særskilt. Habilitet 
har også blitt mye diskutert i offentligheten (se 
også egen risiko om habilitet nedenfor, under 
regulartorisk risiko). 

 

Operativ risiko 

Beredskap, hendelser og 
katastrofer 

Hele kommunen Kommunen har erfart at Covid-19 krever 
omstillingsdyktighet, ved at ressurser må flyttes 
på i kommunen. 

Det har vært et styrket fokus på hva pandemi 
som risiko og pandemi i en beredskapsplan 
innebærer i praksis etter at Covid-19 inntraff. 

Kommunen har vært «heldig» forbindelse med 
pandemien ved at der har vært et relativt 
oversiktlig smittebilde. 

Følgene av mangelfull håndtering (vesentlighet) 
er katastrofal, så risikoen vurderes til høy. 

 

Fellesprosjektet 
Ringeriksbanen og E16 
(«FRE16») – uforutsigbar 
drift 

Hele kommunen Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 er trukket 
frem som risiko både av 
kommuneadministrasjonen og kontrollutvalget.  

Dette er en prosess som skaper mye usikkerhet. 
Konsekvensen er at planlegging av fremtidig drift 
og bygging stopper litt opp i kommunen. 

 

Helse og omsorg  Helse og 
omsorg 

Flere eldre i kommunen i fremtiden stiller krav til 
omstilling for å gjøre tjenestene bærekraftige. 

Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» 
trekkes frem som et område som stiller større 
krav til tverrfaglig samarbeid. 

 



 

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 4 

 
 
 

Område/hendelse Aktuell enhet Oppsummerende beskrivelse Risiko 

Oppvekst og skole Oppvekst og 
skole 

Det er høye tall for mobbing i kommunen – 
temaet har stor oppmerksomhet. 

I Hole er det videre en høy andel (12.5%) elever 
har vedtak om spesialundervisning. Dette binder 
opp mye ressurser i skolene. 

 

Samspill mellom politikk og 
administrasjon 

Hele kommunen Administrasjonen og de folkevalgte har ulike 
roller og ansvar i en kommune. Det foreligger en 
risiko for at man ikke alltid etterlever de ulike 
rollene og ansvaret.  

Det har kommet innspill på at den politisk-
administrative dialogen kan være utfordrende. 
Det som kan oppleves er at det settes fokus på 
ad hoc/enkeltsaker som ikke har vært på 
overordnet nivå – noe som tar ressurser bort fra 
andre nødvendige, løpende oppgaver. 

 

Samhandling mellom 
tjenestene 

 
 

Hele kommunen Mangelfull koordinering og samhandling i 
kommunen kan utgjøre en risiko for at 
kommunens resurser ikke blir utnyttet effektivt, 
og kan videre påvirke tjenestekvaliteten. 

Det er stort fokus på samhandling og tverrfaglig 
samarbeid i Hole. 

 

Medvirkning Hele kommunen 
Ungdomsrådet og eldrerådet trekkes ikke alltid 
inn i tilstrekkelig grad i sakene. Dette antas å 
være en generell utfordring og at økt medvirkning 
er nødvendig på flere områder. 

 

Regulatorisk risiko 

Informasjonssikkerhet og 
personvern 

Hele kommunen I kommunal virksomhet har personvern en høy, 
iboende risiko, da kommunen håndterer en rekke 
sensitive personopplysninger om innbyggere og 
ansatte.  

Kritiske områder er f.eks. helse, der 
helseopplysninger har et særskilt vern. Samtidig 
som det kan være helt livsnødvendig at man får 
tilgang på de aktuelle dataene når man får behov 
for dem.  

Denne risikoen er vurdert til å være høy, både 
når det gjelder sannsynlighet og konsekvens. 
Konsekvensen av mangelfull håndtering av 
personvern og informasjonssikkerhet er alvorlig. 
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Område/hendelse Aktuell enhet Oppsummerende beskrivelse Risiko 

Det er viktig med gode prosesser i forbindelse 
med implementering av nye løsninger, f.eks. 
digitalisering opp mot GDPR. 

Internkontrollsystemet i 
kommunen 

Hele kommunen Det er tidligere pekt på at kommunen har et 
forbedringspotensial knyttet internkontroll. 
Manglende internkontroll kan utgjøre en risiko for 
at tjenestene ikke blir gjennomført i samsvar med 
vedtatte prosedyrer, at avvik ikke blir 
rapportert/fulgt opp og at arbeidet med 
kontinuerlig forbedring ikke blir satt i system.  

 

Bruk av 
forvaltningsrevisjoner  

Hele kommunen Det ble i forrige valgperiode gjennomført få 
forvaltningsrevisjoner; kun forvaltningsrevisjonen 
om internkontroll. 

Systemet rundt forvaltningsrevisjoner og hvordan 
disse følges opp er viktig. 

 

Habilitet Hele kommunen 
Både kommuneadministrasjonen og 
kontrollutvalget trekker frem spørsmål om 
habilitet som relevante for en mindre kommune 
og bygd. 

Bevisstgjøring rundt dette er viktig da det er 
mange dilemmaer man kan komme opp i, både i 
administrasjonen og politisk. 

 

Eierskapskontroll   

Generell eierstyring Eierstyring Mangelfull oppfølging av kommunen sin 
eierstyring kan utgjøre en risiko for at kommunen 
har eierskap som ikke gir avkastning i samsvar 
med intensjon.  

 

Ringerikskraft AS Selskap 
Det ble gjennomført selskapskontroll av 
selskapet i 2007. Rapportene viste at selskapet 
har vært drevet på en betryggende måte. På 
noen områder var det forslag til endringer, både i 
forhold til eierstyring og samhandlingen mellom 
selskapene i konsernet. Som følge av selskapets 
størrelse er Ringerikskraft det selskapet hvor det 
vil ha økonomisk størst betydning for Hole 
kommune om selskapet ikke drives på en effektiv 
måte. 

 

Ringeriksbadet IKS Selskap Ringeriksbadet er selskapet som kommunen har 
størst prosentvis eierandel i (om lag 50 %). Det 
ble i 2018 gjennomført en eierskapskontroll for 
Ringerike kommune og Hole kommune. Det ble 
identifisert en rekke forbedringsområder. Det kan 
være interessant å følge opp arbeidet med 
forbedringer samt, dersom det vurderes å være 
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Område/hendelse Aktuell enhet Oppsummerende beskrivelse Risiko 

behov for det, eventuelt gjennomføre en 
eierskapskontroll mot slutten av perioden.   

 

Fra arbeidsmøtene med politikerne og administrasjonen ble følgende område/hendelser i begge fora 
trukket frem som særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon:  

 Habilitet 

 Helsetjenester 

 Budsjettstyring og oppfølging 

 FRE16 

 Samhandling mellom tjenester 
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3. Kommunens eierskap 
 

I dette kapitelet gir vi en oversikt over alle selskapene kommunen har eierskap i. 

Kommuneloven § 23-6 og § 24-10 omtaler innsynsretten til kontrollutvalget og revisor. Etter 
kommuneloven §23-6, første ledd, kan kontrollutvalget og revisor (jmf. §24-10) kreve opplysninger for 
å gjennomføre kontroll i følgende type selskap:  

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 

b) interkommunale politiske råd 

c) kommunale oppgavefellesskap 

d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle 
aksjer. 

Kommuneloven § 23-6, femte ledd sier videre at:  

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder 
på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen 
eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er 
nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 

Selv om det vil være selskapene som er omtalt etter §23-6 første ledd som vil være aktuelle for 
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, har kontrollutvalget også innsynsrett ovenfor selskap som 
utfører oppgaver på vegne av kommunen. Dette kan for eksempel være selskap som kommunen eier 
sammen med private, helt privateide selskap og stiftelser. Kontrollutvalget sin rett til innsyn og 
undersøkelser i selskaper utover § 23-6, omfatter bare det som er nødvendig for å undersøke om 
kontrakten blir oppfylt. Samtidig vil det være nødvendig at kommunen har inngått en avtale med de 
aktuelle selskapene om rett til innsyn, for at kontrollutvalget og revisor kan kreve rett til kontroll2.  

Vi har i den videre beskrivelsen skilt mellom de selskapene som er omfattet av kommuneloven § 23-6, 
første ledd, hvor kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll – det er disse selskapene som vil være aktuelle for forvaltningsrevisjon og 
eierskapskontroll. I tillegg presenterer vi nøkkeltal fra andre selskaper hvor kommunen har eierskap. I 
samsvar med kommuneloven §23-6, kan kontrollutvalget også gjennomføre undersøkelser i disse 
selskapene om eventuelle kontrakter med kommunen blir oppfylt.   

 

3.1 Selskaper som er omfattet av kommuneloven § 23-6, første ledd  
Her følger en oversikt over de interkommunale selskapene og aksjeselskapene som kontrollutvalget 
har innsynsrett i etter kommuneloven § 23-6, første ledd. Vi presenterer her formålet med selskapet, 
kommunen sin eierdel og nøkkeltal for eierkapitalandel3, driftsinntekter og årsresultat4 for de tre siste 
årene.  

                                                           
2 Tolkingsuttale frå kommunal- og moderniseringsdepartementet, § 23-6 : Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l,, 2020.  
3 Egenkapitalandelen viser egenkapital av total kapital i selskapet. Den viser hvor stor del av eiendelene i selskapet som er 
finansiert med egenkapital, i motsetning til finansiering via lån. Grad av eigenkapital er et uttrykk for selskapet sin soliditet. 
4 Driftsinntekter og årsresultat er oppgitt i hele tusen.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-23-6-innsyn-og-undersokelser-i-selskaper-o.l/id2698217/


 

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 8 

 
 
 

3.1.1 Ringeriksbadet IKS 
Ringeriksbadet  

Selskapsform IKS 

Stiftelsesår 2009 

Formål Drift av idrettsanlegg, svømmebasseng.  

Selskapet blir eid sammen med Ringerike kommune. 

Kommunen sin eierandel  50 % 

Ansatte 32  

Nøkkeltall 2019 2018 2017 

Egenkapitalandel 16,6 % -817,8 % 22,4 % 

Driftsinntekter   Kr. 13 614 Kr. 13 798 Kr. 13 884 

Årsresultat Kr. -1 217’ Kr. -14 420’ Kr. 23’ 

Selskapet har god likviditet og soliditet, men ikke tilfredsstillende lønnsomhet.  

 

3.1.1 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS  

Selskapsform AS 

Stiftelsesår 1992 

Formål HRAs hovedoppgave er å håndtere avfallet fra cirka 27 500 
husstander og 6000 hytter. Til sammen betjener vi om lag 66 000 
innbyggere. Vi drifter seks gjenvinningsstasjoner og 33 
returpunkter for glass- og metallemballasje. Hadeland og 
Ringerike Avfallsselskap er et interkommunalt aksjeselskap, som 
eies av kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, 
og Ringerike og Hole kommuner i Buskerud fylke. Konsernet 
består av morselskapet HRA AS, og datterselskapet HRA 
Transport, som sørger for å hente inn avfallet.. 

Kommunen sin eierandel  8,0 % 

Ansatte 44 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 

Egenkapitaldel 29,1 % 38,5 % 37,2 % 

Driftsinntekter   Kr. 134 958’ Kr. 128 936’ Kr. 117 955’ 

Årsresultat Kr. 1 041’ Kr. -230’ Kr. 3 502’ 

Selskapet har meget god likviditet, god soliditet, men svak lønnsomhet. 
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3.1.1 Menova AS 
Menova AS  

Selskapsform AS 

Stiftelsesår 1992 

Formål Menova jobber sammen med NAV og eierne Ringerike og Hole 
kommune om å skape et kraft- og kompetansesenter. Vi ser på 
oss selv som en rekrutteringsbase for arbeidsgivere, og som en 
mulighetsarena for jobbsøkere som ønsker å komme i arbeid. 
Menovas mål er å tilby gode arbeids- og velferdstjenester. 

Kommunen sin eierandel  6,7 % 

Ansatte 30 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 

Egenkapitaldel 92,8 % 85,6 % 91,6 % 

Driftsinntekter   Kr. 41 066’ Kr. 36 597’ Kr. 37 446’ 

Årsresultat Kr. 1 243’ Kr. -1 606 Kr  -370’ 

Selskapet har meget god likviditet og soliditet, men svak lønnsomhet. 

 

3.1.2 Vardar AS  
Vardar AS  

Selskapsform AS 

Stiftelsesår 2007 

Formål Vardar er et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere 
Buskerud fylkeskommune. 

Kommunen sin eierandel  1,9 % 

Ansatte 30 

Nøkkeltall 2019 2018 2017 

Egenkapitaldel 92,8 % 85,6 % 91,6 % 

Driftsinntekter   Kr. 40 379’ Kr. 38 828’ Kr. 33 338’ 

Årsresultat Kr. 200  Kr. -2 170 Kr. Kr. -3 802 Kr. 

Selskapet har meget god likviditet og soliditet, men svak lønnsomhet. 
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3.2 Andre selskaper hvor kommunen har eierinteresser 
 

Selskap Driftsinntekter (2019) Årsresultat 
(2019) 

Kommunens 
eierandel 

Hønefoss Arena AS Kr. 10 804’ Kr. 1708’ 15,5 % 

Regionalt kulturhus – Ringerike AS  Kr. 760’ Kr. 216’ 12,1 % 

Ringerikskraft AS Kr. 44 215’ Kr. 41 269’ 12,0 % 

Eiendomsselskapet Veien kulturminnepark 
AS 

Kr. 766’ Kr. -506’ 6,3 % 
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4. Risiko- og vesentlighetsvurdering 

– av kommunens virksomhet     
 

I dette kapitelet presenterer vi identifiserte områder/hendelser som er vurdert som er særlig relevante 
for forvaltningsrevisjon. Det vil si områder hvor det er identifisert risikoer for mangelfull virksomhet og 
tjenestetilbud. Områdene som blir presentert er vurderte som vesentlige, ved at det er særlig 
viktige/sentrale områder for kommunen. Risikoene er gruppert i hovedbolkene: strategiske risikoer, 
operative risikoer og regulatoriske risikoer.5 
 

4.1 Strategisk risiko 

4.1.1 Kompetanse og rekruttering 
Tjenestebehov og ivaretakelse av behovet endrer krav til både kompetanse og sammensettingen av 
denne. Hole kommune opplever det som utfordrende å sikre seg riktig kompetanse innenfor enkelte 
tjenesteområder. Dette utgjør en risiko for mangelfulle tjenester. Av møter med administrasjon og 
politikere fremgår det at dette særlig gjelder følgende områder:   

• Kjernekompetanse innenfor helse og omsorg nevnes som særskilt utfordrende: medisinavvik, 
fall, ernæring, ergoterapeuter, sykepleiere og sykepleierkompetanse med spesialistutdanning. 

• Innenfor areal, byggesak og miljø har det også vært stor turnover. 

• Tilsvarende oppleves det som vanskelig å få tilstrekkelig kompetanse i PPT-tjenesten da det 
her er høy turnover. 

• Manglende kompetanse innenfor miljø og klima. 

• Mangel på kompetanse i barnehager – pedagogisk personale – det gjøres dispensasjoner fra 
utdanningskravet. 

Endringer i samfunnet fører også til at man må ha en mer endringsdyktig arbeidsstyrke enn tidligere. 
Dette betyr at kommunen i større grad må bli bedre på å skolere og omskolere sine ansatte. I arbeidet 
med risiko- og vesentlighetsvurderingen er det kommet innspill på at ansatte i kommunen ikke blir 
utnyttet optimalt, ved at ansatte får arbeidsoppgaver de ikke har kompetanse til å gjennomføre. 

Manglende kompetanse vil kunne føre til at kommunen ikke får gitt tjenester til sine innbyggere i 
tilstrekkelig grad.  

Risikoen for mangelfull kompetanse er, både i forhold til sannsynlighet og konsekvens, vurdert til å 
være høy. 

4.1.2 Mangelfull måloppnåelse knyttet til miljø og klima 
I samfunnet er det et økende fokus på miljø og bærekraftige virksomheter. Det går frem av 
dokumentanalyser at kommunen tidligere har hatt en manglende systematikk og forankring i klima- og 
miljøarbeidet. Forrige energi- og klimaplan er fra 2010 og gjelder ut 2020. 

                                                           
5 Risikoer kan være tilhørende flere bolker. 
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I samfunnet er det et tiltagende fokus på miljø og bærekraftig virksomhet. Mangelfull oppmerksomhet 
rundt klima og miljø kan innebære en omdømmerisiko for kommunen.  

I forbindelse med workshop med kommuneadministrasjonen oppgis det også mangel på kompetanse 
innen planarbeid. I tillegg pekes det på behov for å få miljø bedre integrert i planene. 

Eksempler på miljøspørsmål i kommunen er gjennomgangstrafikk på Europaveien. Kommunen har 
også en del spredte avløp som skaper forurensningsrisiko. 

Risikoen er her vurdert til å være middels høy. 

4.1.3 Reduksjon i inntektsgrunnlag/økonomisk bærekraft 
Hole kommune har tidligere vært på ROBEK-listen (Register om betinga godkjenning og kontroll - 
Registeret omfattar kommuner og fylkeskommuner med økonomisk ubalanse). Kommunen har 
imidlertid oppnådd betydelig effektivisering av tjenestene i etterkant og er som konsekvens av dette 
ikke lengre på ROBEK-listen. 

Det oppleves samtidig som krevende med langsiktig, økonomisk planlegging. Det er også behov for 
langsiktig drift- og investeringsplan – dette er krevende da større investeringsprosjekter krever en viss 
tidshorisont å få på plass. 

Det er her viktig med fokus på å få mest mulig ut av tilgjengelige midler. 

Risikoen vurderes å være middels høy. 

4.1.4 Omstillingsevne 
Kommunen har overtatt nye ansvarsoppgaver fra stat/spesialisthelsetjenesten – flere opplever at 
kommunen har vært lite forberedt på dette. 

I workshop med kommuneadministrasjon nevnes også omstilling/planlegging av fremtiden – i 
foribndelse med digitalisering og nye dokumentasjonskrav. Det sies å være forbedringspotensial både 
når det gjelder tilgang på systemene og ha kompetanse nok til å bruke disse på dokumentasjon. Et 
eksempel er at tilgangen til systemer gjerne er best for sentralt ansatte og i mindre grad utbredt 
tilgjengelig blant ansatte ved tjenestestedene, noe som f.eks. beskrives for kommunens 
kvalitetssystem i forvaltningsrevisjonsrapporten om internkontroll i 2019. 

Videre kan det pekes på: 

• Vekst i behov innen helse og omsorg – behov for å innføre velferdsteknologi. 

• Endringer i regelverk – hvordan får kommunen oversikt over endringer og konsekvensene av 
endringene. 

• I forbindelse med Covid-19 har det opplevdes som utfordrende å få leder med når personell 
flyttes mellom sektorer – at ingen vil si fra seg bemanning.  

• Folks evne til å stå i en situasjon som er uforutsigbar over tid har vist seg varierende – dette 
gjør noe med behovet for å ivareta de ansatte. 

Utfordringer knyttet til omstillingsevne er vurdert til å være middels høy. 

4.1.1 Omdømmerisiko 
 
Omdømme har blitt trukket frem som risiko i Hole kommune. Det har vært flere uheldige mediesaker 
knyttet til bl.a. byggesaker og skog (f.eks. Kleivlia byggesak). 
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Spørsmål knyttet til helse, skole og byggesaksbehandling nevnes særskilt. Habilitet har også blitt mye 
diskutert i offentligheten (se egen risiko om habilitet nedenfor, under regulartorisk risiko. 

Utfordringer knyttet til omdømme er vurdert til å ha middels høy risiko.  

4.2 Operativ risiko 

4.2.1 Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 
Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 er trukket frem som risiko både av kommuneadministrasjonen og 
kontrollutvalget.  

Dette er en prosess som skaper mye usikkerhet. Konsekvensen er at planlegging av fremtidig drift og 
bygging stopper litt opp i kommunen 

Det er samtidig uforutsigbart rundt kapasitet og behov, samt om og når E16 kommer. 

Dette er et stort prosjekt for en liten kommune og kravene fra statlig hold må følges opp. Det stiller 
krav til kompetanse/ressurser som er krevende å følge opp. 

Det er også knyttet usikkerhet til at sykehjemmet fraflyttes i perioden. Planlegging av fremtidig drift 
stopper opp. 

Risiko knyttet til FRE16 vurderes som middels høy. 

4.2.2 Helse og omsorg 
Flere eldre i kommunen i fremtiden stiller krav til omstilling for å gjøre tenestene bærekraftig. 

Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet» trekkes frem som et område som krever tverrfaglig 
samarbeid. Hole kommune har en egen pleie- og omsorgsplan. 

Satsing på velferdsteknologi oppleves som viktig for måloppnåelse og 
personvern/informasjonstrygghet. 

Kommunen har fått oppgaver tildelt – pasienter med krevende behov. Det krever stort ansvar å stadig 
stå i uvisshet og tåle nye situasjoner. 

Det er utfordringer med barns psykiske helse i Hole kommune som i resten av landet. Samtidig 
registrerer vi at det er noe bedre andel psykiatriske sykepleiere enn ved forrige overordnede analyse 
fra 2016. 

4.2.3 Oppvekst og skole 
Det er høye tall for mobbing i kommunen og temaet har blitt viet stor oppmerksomhet. I 
forvaltningsrevisjonen om internkontroll inngikk temaet psykososialt skolemiljø.  

Hole har videre en høy andel (12.5%) elever har vedtak om spesialundervisning – noe som binder opp 
betydelige ressurser. 

Skolestruktur og barnehagestruktur er kostbart for en liten kommune. Det er ønske om å tidligere 
fange opp barn med spesialle behov, allerede i barnehagen, for å bruke mer ressurser der enn i 
skolen. Dette er en strategi for hele kommunen, da det er mindre kostbart og bedre for barna. 

Det oppleves i Hole som vanskelig å få tak i kompetanse i ppt-tjenesten hvor det er høy turn-over. 

4.2.4 Beredskap, hendelser og katastrofer 
Kommunen har erfart at Covid-19 krever omstillingsdyktighet, ved at ressurser må flyttes på i 
kommunen. 



 

© 2020 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 14 

 
 
 

Man bør ha mer fokus på hva pandemi som risiko og pandemi i en beredskapsplan faktisk innebærer i 
praksis etter at Covid-19 inntraff. 

Hole kommune har vært «heldig» i forbindelse med pandemien ved at der har vært et relativt 
oversiktlig smittebilde. 

Risikoen vurderes som høy som følge av at vesentligheten ved konsekvensene. 

4.2.5 Samspill mellom politikk og administrasjon 
Administrasjonen og de folkevalgte har ulike roller og ansvar i en kommune og det foreligger en risiko 
for at man ikke alltid etterlever de ulike rollene og ansvaret.  

Det har kommet innspill på at den politiske-administrativ dialogen kan være utfordrende. Det som kan 
oppleves er at det settes fokus på ad hoc/enkeltsaker som ikke har vært på overordnet nivå – noe 
som tar ressurser bort fra andre nødvendige oppgaver. 

Risiko vurderes til middels høy. 

4.2.6 Samhandling mellom tjenestene 
Mangelfull koordinering og samhandling i kommunen kan utgjøre en risiko for at kommunens resurser 
ikke blir utnyttet effektivt, og kan videre påvirke tjenestekvaliteten. 

Det er stort fokus på samhandling og tverrfaglig samarbeid i Hole.Å jobbe med planer i 2020 handler 
om at alle må involveres i planarbeidet. 

Risiko knyttet til samhandling mellom tjenestene vurderes til middels høy. 

4.2.1 Medvirkning 
 
Ungdomsrådet og eldrerådet trekkes ikke alltid inn i tilstrekkelig grad i sakene. Dette antas å være en 
generell utfordring og at økt medvirkning er nødvendig på flere områder. 

Risiko knyttet til medvirkningen vurderes til middels høy. 

4.3 Regulatorisk risiko  

4.3.1 Informasjonssikkerhet og personvern 
Digitaliseringen gjør at kommunene i større grad må ha kompetanse og innsikt til å forvalte 
personvern og informasjonssikkerhet. 

I kommunal virksomhet har personvern en høy, iboende risiko, da kommunen håndterer en rekke 
sensitive personopplysninger om innbyggere og ansatte. Dette stiller krav til at kommunen har et 
system som ivaretar personvernreglementet, som de ansatte er kjent med og som de etterlever. 
Kommunen må videre ha kompetanse til å implementere løsninger som tar i vare 
informasjonssikkerheten. Regelverket stiller strenge krav til kommunene hva gjelder personvern og 
informasjonssikkerhet.  

Våren 2020 har kommunen gjennomgått en digitalisering som følge av utstrakt bruk av hjemmekontor 
og hjemmeundervisning som følge av corona-viruset og smitteverntiltak. Det vil i slike situasjoner 
være en iboende risiko for at informasjonssikkerheten ikke er blitt godt nok ivaretatt.  

Denne risikoen er vurdert til å være høy, både når det gjelder sannsynlighet og konsekvens. 
Konsekvensen av mangelfull håndtering av personvern og informasjonssikkerhet er alvorlig. 
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4.3.2 Internkontrollsystemet i kommunen 
Det er i den tidligere nevnte forvaltningsrevisjonen om internkontroll pekt på at kommunen har et 
forbedringspotensial knyttet til området. Manglende internkontroll kan utgjøre en risiko for at 
tjenestene ikke blir gjennomført i samsvar med vedtatte prosedyrer, at avvik ikke blir rapportert/fulgt 
opp og at arbeidet med kontinuerlig forbedring ikke blir satt i system.  

Risiko knyttet til internkontrollsystemet i kommunen vurderes til middels høy. 

4.3.3 Bruk av forvaltningsrevisjoner 
Det ble i forrige valgperiode gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i kommunen. Dette 
var en bredt anlagt undersøkelse som også tok for seg psykososialt skolemiljø og varslingsinstituttet i 
kommunen.   

I workshop med kontrollutvalget 24.9 ble det uttrykt bekymring for at forbedringspregede rapporter 
ikke tas i bruk i kommunen, at kunnskapen er lite anvendelig (for generell) og at kunnskapen ikke 
kommer ned fra systemnivå til saksbehandlernivå (dvs. at kunnskapen ikke resulterer i økt 
kompetanse på det operative nivået).  

Her vil forvaltningsrevisor påpeke viktigheten av å gjøre jevnlige forbedringsorienterte undersøkelser 
for å avdekke nye risikoområder og at det jobbes systematisk med å ta kunnskapen i bruk.  

Det er også vesentlig at prosjekter som bestilles er tilstrekkelig «spisset» slik at det er rom for at 
forvaltningsrevisor får gå i dybden og har et empirisk grunnlag som muliggjør operative og 
konstruktive anbefalinger.   

Systemet rundt forvaltningsrevisjoner og hvordan disse følges opp er viktig. Hvordan sørger man for at 
kunnskapen/funnene blir godt implementert og fulgt opp lokalt i avdelingene og tjenestene? 

Risiko knyttet til bruk av forvaltningsrevisjoner vurderes til middels høy. 

4.3.4 Habilitet 
Både kommuneadministrasjonen og kontrollutvalget trekker frem spørsmål om habilitet som relevante 
for en mindre kommune og bygd. 

En generell risiko i en slik situasjon kan være at noen sterke aktører får mer plass enn andre. Dette er 
det også uttrykt frykt for i workshop med kommuneadministrasjonen og er noe det snakkes mye om 
«på gangen». 

Bevisstgjøring rundt dette er viktig da det er mange dilemmaer man kan komme opp i, både i 
administrasjonen og politisk. Dette er viktig blant annet i forbindelse med kjøp og innleie av tjenester. 

Vi presiserer at diskusjonen her dreier seg om risiko og det er ikke trukket frem konkret belegg på 
urettmessigheter.  

Det vises i workshop med kontrollutvalget 24.9 til at flere saker omtalt i lokale medier (f.eks. Kleivlia 
byggesak). Habilitetsspørsmål utgjør dermed uansett en «omdømmerisiko», enten utfordringene 
knyttet til habilitet er reelle eller ikke. 

Alt i alt omtales brudd på habilitet og korrupsjon som noe som har liten sannsynlighet, og hvor det er 
etablerte rutiner på plass, men hvor konsekvensene (vesentligheten) er stor hvis hendelsen inntreffer. 

Samtidig er dette et spørsmål som ulike aktører i Hole er opptatt av, og som også gis betydelig 
offentlig oppmerksomhet. En undersøkelse som systematisk gjennomgår regelverk, rutiner og praksis 
knyttet til habilitet, og kanskje belyser dette i lys av utvalgte case, kan dermed vurderes som mulig 
tema for en forvaltningsrevisjon. 

Risiko knyttet til habilitet vurderes til middels høy. 
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5. Risiko- og vesentlighetsvurdering 

– av kommunens eierskap 
 

I dette kapitelet presenterer vi identifiserte områder og selskaper som er vurdert som særlig relevante 
for eierskapskontroll. Dette er primært områder/selskaper hvor det er identifisert risiko for mangelfull 
eierstyring fra kommunen, eller hvor eierskapet i seg selv kan utgjøre en risiko.  

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som 
skal gjennomføres.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Nedenfor blir område/risikoer og selskap som er vurdert som særlig relevante for eierskapskontroll 
presentert.  

5.1 Generell eierstyring  
Hole kommune har eierskap i over 10 selskaper ifølge Brønnøysundregisteret.  

Forrige eierskapsmelding er fra 2010 og denne oppdateres jevnlig. 

5.2 Selskaper identifisert for eierskapskontroll  
Vi har identifisert følgende selskaper som aktuelle for eierskapskontroll. 

5.2.1 Ringerikskraft AS 
 
Ringerikskraft er det selskapet der det vil ha økonomisk størst betydning for Hole kommune om 
selskapet ikke drives effektivt. 
 
Det ble gjennomført selskapskontroll av selskapet i 2007. Rapportene viste at selskapet har vært 
drevet på en betryggende måte. På noen områder var det forslag til endringer, både i forhold til 
eierstyring og samhandlingen mellom selskapene i konsernet. 

Siden siste forvaltningsrevisjon av selskapet var i 2007, kan selskapet være moden for en ny 
gjennomgang.  

5.2.2 Ringeriksbadet IKS  
Ringeriksbadet er selskapet der kommunen har størst prosentvis eierandel i (om lag 50 %).  

Det ble i 2018 gjennomført en eierskapskontroll for Ringerike kommune og Hole kommune. Det ble 
identifisert en rekke forbedringsområder herunder knyttet til styrets arbeid i Ringeriksbadet samt 
kommunenes eierstyring. Av workshop med kommuneadministrasjonen fremgår det at det har vært 
store endringer de siste årene og at en nå har bedre kontroll.   
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Det kan allikevel være interessant å følge opp arbeidet med forbedringer i Ringeriksbadet samt, 
dersom det vurderes å være behov for det, eventuelt gjennomføre en eierskapskontroll mot slutten av 
perioden.   
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Vedlegg 1 Framgangsmåte og 

involvering 

Teoretisk fundament 
Det går fram av kommuneloven § 23-3 og § 23-4 at plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
skal bygge på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet, virksomheten i 
kommunens selskaper og kommunens eierskap.  

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har KPMG vektlagt risiko for avvik med vesentlige 
sider ved virksomheten og tjenestene til Hole kommune, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
avvikene kan få. Begrepene er av KPMG definert slik: 

Risiko – handler om å identifisere hvor sannsynlig det er for at den kommunale virksomheten ikke blir 
utøvd på den måten den skal bli utøvd. Med andre ord risiko for mangelfull virksomhet og 
tjenestetilbud. Måten virksomheten skal utføres på, er blant annet styrt av: 

 Lovverk og andre reguleringer 

 Formål, vedtak og målsettinger 

 Planverk og strategier 

 Organisering 

 Budsjett 
 

Vesentlighet – handler om å identifisere de viktige/sentrale områdene for kommunen og er særlig 
knyttet til vurderingen av konsekvensene for kommunen om en gitt risiko inntreffer. Viktige kriterier for 
vesentlighet er blant annet: 

 Liv og helse 

 Sikring av verdier 

 Brukerperspektivet – rettigheter og oppfylling og kvalitet  

 Kostnadseffektivitet 

 Folkestyret  

 Område med politisk aktualitet 

 Kommunen sin eierdel i selskap  

 Formål med selskapene kommunen har eierskap i  

 Om selskapene kommunen har eierskap i primært er rettet inn mot å løse oppgaver i 
kommunen/kommunale oppgaver 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og 
kommunestyret skal prioritere for forvaltningsrevisjon. Derfor har det være særlig viktig å identifisere 
områder som har en iboende høy risiko, vesentlig grad av uønskede konsekvenser om risikoen 
inntreffer, og som det potensielt vil være nyttig å gjennomføre revisjon på, sett fra et politisk ståsted, 
fra administrasjonen sitt ståsted og ut i fra et brukerperspektiv. Dette innebærer at vi i arbeidet har tatt 
høyde for områder hvor revisjon kan ha verdi for kommunen i et forbedrings- og læringsøyemed og 
hvor revisjon kan ha forebyggende karakter. Det vil si at et revisjonsprosjekt ikke bare ser tilbake på 
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hva som har skjedd, men at en kan gå inn på pågående prosjekt og prosesser hvor revisjonen kan 
være grunnlag for korrigerende grep.  

Skjematisk vil valg av forvaltningsrevisjoner bli et resultat av vurderinger knytt til vesentlighet og risiko 
som truer virksomheten og tjenestetilbudet - vurderinger som "siler" ut prosjekt i fire overordnede steg.  
Dette kan illustreres slik6: 

 

Figur 1: Valg av prosjekt for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 
 
Analysen av identifiserte områder og risiko er kategorisert i følgende matrise: 

 
Figur 2: Valg av prosjekt for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Prosess  
Vi har gjennomført en prosess som har inkludert samspill med ulike deler av kommunen. 

Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker: 

1. Kartlegge og forstå kommunen 

2. Workshops med kommunen for å etablere og verifisere mulige område for forvaltningsrevisjon 

3. Dokumentere analysen 

 

Følgende teknikker har vært brukt for å samle inn data: 

 Dokumentanalyse, herunder av, kommunedelplaner, temaplaner, sektorplaner, handlingsplaner, 
fagrapporter m.m. 

                                                           
6 De to siste områdene blir ivaretatt av kontrollutvalet og kommunestyret. 
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 KPMG har fasilitert to workshops – en med kommuneadministrasjonen og en med kontrollutvalget –  for 
å identifisere vesentlige risikoer.  
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