
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 

 

Gjøvik, 20 januar 2020. 

J.nr./referanse: 02-20/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 

Kjell Borglund, nestleder (Ap)  

Bjørn Iversen (Sp) 

Torill Hansen (Frp)  

Hege Eriksen (Ap)  

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Tirsdag 4. februar 2020 

Tid: Kl. 0830 – ca. 1500 

Sted:  Møterom «Smia», rådhuset 

 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  

 

Møtet er flyttet fra den 23.01.2020 til den 04.02.2020. 

 

Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 

kjetil@kontrollutvalget.no.  

 

Deltakelse fra andre i møtet: 

 

• Kommunedirektøren deltar i f.m. sak 02/20 (barnevernet) og sak 03/20 (legetjenesten). 

Sakene er satt opp til behandling kl. 0845. 
 

• Innlandet Revisjon IKS deltar i f.m. sakene 07/20 og 08/20 (forvaltningsrevisjon). 

Sakene er satt opp til behandling kl. 1230. 

 

 

 

Med hilsen 

For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 

utvalgssekretær 

 

 

 

 

Kopi til orientering: 

- Ordfører, kommunedirektør og Innlandet Revisjon IKS  

 



 

 

 

KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

SAKSLISTE 

 

FOR MØTE I RÅDHUSET  

 

Tirsdag 4. februar 2020 kl. 0830 

 

 

 

SAK NR. 01/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2019 

 

SAK NR. 02/2020 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN I VESTRE 

TOTEN KOMMUNE 

 

SAK NR. 03/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 

 

SAK NR. 04/2020 MØTEPLAN FOR 2020 

 

SAK NR. 05/2020 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020  

 

SAK NR. 06/2020 METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN 

FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023  

 

SAK NR. 07/2020 FORVALTNINGSREVISJON: PRESENTASJON AV 

FAGOMRÅDET, ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE 

REVISJONER MM. 

 

SAK NR. 08/2020 FORVALTNINGSREVISJON: BESTILLING AV 

FORANALYSER 

 

SAK NR. 09/2020 REFERATSAKER 

 

 

 

 

Raufoss, 15. januar 2020. 

For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
 

 

 

 

Kopi til orientering:  

- Vestre Toten kommune v/ordfører, rådmann, ass. rådmann og vararepresentanter til kontrollutvalget 

- Innlandet Revisjon IKS 
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SAK NR. 01/2020
 

Vestre Toten kommune  

     
 

 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.12.2019 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 
 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 11.12.2019 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 11.12.2019 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

 
Onsdag 11. desember 2019 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten rådhus kl. 0830 – 1400. 
 
Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Hege Eriksen (Ap)  
 
Følgende medlem møtte ikke: 
Torill Hansen (Frp)  
 
Deltakelse av varamedlemmer: 
Da dette var første møtet i valgperioden, var alle varamedlemmene innkalt til å delta i 
forbindelse med opplæring/informasjon mv. Oversikt over deltakelse: 

Varamedlemmer for H/Sp/Frp: 
1. Inger Lillleby Fløgum (H) - deltok 
2. Gina Marie Sørum Sveen (Sp) - deltok 
3. Odd-Harry Haugen (Frp) – deltok ikke 
Varamedlemmer for Ap: 
1. Stein Knutsen (Ap) – deltok ikke/meldt forfall 
2. Lajla Tangen (Ap) - deltok 

 
Ellers møtte: 
Sekretariatet: Kjetil Solbrækken og Ole Kristian Rogndokken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 
Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
 

Til behandling: 
 
SAK NR. 50/2019 INTRODUKSJON TIL ARBEIDET I 

KONTROLLUTVALGET: ROLLER, ANSVAR, OPPGAVER, 
FORVENTNINGER MV. 
 
Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken og Kjetil Solbrækken 
orienterte.  
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Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar følgende til orientering: 
 

 Presentasjon av kontrollutvalgets oppgaver og ansvar, 
herunder gjeldende regelverk (kommunelovens syvende 
del – Egenkontroll og forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon). 

 

 Kontrollutvalgsboken (veileder fra Kommunal- og 
regionaldepartementet fra 2015). 

 
 
  
SAK NR. 51/2019 KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIAT: INNGÅTT 

AVTALE OG GOD SKIKK OG PRAKSIS  
 
Fra behandlingen: 
Sekretariatet ved Kjetil Solbrækken presenterte sekretariatet med 
vekt på lovverket, inngått avtale om kjøp av sekretærtjenester og 
veileder om kontrollutvalgssekretariat.   

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Presentasjon av kontrollutvalgets sekretariat og inngått avtale 
om levering av sekretærtjenester tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 52/2019 ERFARINGER FRA VALGPERIODEN 2015-2019, 

ORIENTERING OM GJENNOMFØRTE UNDERSØKELSER, 
SAKER TIL OPPFØLGING MV. 
 
Fra behandlingen: 
Asgeir Sveen (H), leder av kontrollutvalget i valgperioden 2015-
2019, og sekretariatet ved Kjetil Solbrækken orienterte. 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Informasjon om erfaringer fra valgperioden 2015-2019 og 
oversikt over kontrollutvalgets aktiviteter innenfor 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i forrige valgperiode tas 
til orientering.  
 

 
 
SAK NR. 53/2019 SAKSBEHANDLINGSREGLER I KONTROLLUTVALGET 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

Saksbehandlingsregler for kontrollutvalget tas til orientering. 
 

 
 
SAK NR. 54/2019 FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2019-2023 - VESTRE 

TOTEN KOMMUNE 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Folkevalgtes arbeidsvilkår 2019-2023 tas til orientering. 
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SAK NR. 55/2019 ABONNEMENTER OG KURSTILBUD FOR 
KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalgets faste medlemmer tilbys å delta på 
Kontrollutvalgskonferansen 2020 i regi av Norges 
Kommunerevisorforbund den 29-30. januar 2020.  

 
2. Det tegnes abonnement på ukeavisen Kommunal Rapport og 

fagtidsskriftet Kommunerevisoren for faste medlemmer av 
kontrollutvalget. 

 
 
  
SAK NR. 56/2019 MØTEPLAN FOR 2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Neste møte fastsettes til torsdag 23. januar 2020 kl. 0830. 
 

2. Møteplan for resten av 2020 fastsettes i neste møte.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Raufoss, 11. desember 2019. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
Leder 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 11. desember 2019. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
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NESTE MØTE 

 
Dato: TORSDAG 23. JANUAR 2019 
Tidspunkt: KL. 0830 
Aktuelle saker:  

 Barnevern – orientering om status 
 Kontrollutvalgets budsjett for 2020 
 Innlandet Revisjon IKS – presentasjon 
 Oppdragsavtale mellom kontrollutvalget og Innlandet Revisjon IKS 2020 
 Regnskapsrevisjon:  

 Presentasjon av fagområdet 
 Statusrapport for revisjon av 2019-regnskapet 

 Forvaltningsrevisjon:  
 Presentasjon av fagområdet 
 Orientering om igangsatte og tidligere revisjonsprosjekter 

 Igangsetting av arbeidet med overordnet analyse og ny plan for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 

 
Andre saker til oppfølging:   

 Risikovurderinger innenfor området informasjonssikkerhet/personvern 
(KU-sak 35/19) 

 Digitalisering og gevinstrealisering (KU-sak 37/19) 
 Barneverntjenesten: Orientering om status mv. (sak 30/19) – høsten 

2019 
 Status for gjennomgang av kommunens styringssystem (KU-sak 06/19) 
 Misligheter og korrupsjon: Risikovurderinger (KU-sak 02/19) 
 Oppfølging av råd om etablering av tipsmottak (KU-sak 04/19) 
 Orientering om tilbudet til funksjonshemmede (KU-sak 05/18) 
 Orientering om tilbudet til rusmisbrukere – oppfølging av 

tilsynsrapport fra 2015 (KU-sak 51/17) 
 Omstillingsprogrammet og videreføring (KU-sak 39/18) 
 Vurdering av forundersøkelse: Bosetting og integrering av flyktninger 

(KU-sak 07/18, KU-sak 42/17 og KU-sak 50/16) 
 Tilstandsrapport grunnskolen 2018 + vurdering av undersøkelser 

rettet mot mobbing i skolen (KU-sak 23/18, følges opp juni 2019). 
 Årsrapport LEAN 2018 (KU-sak 38/18) 
 TBU-rapport, analyse av Pleie og omsorg 33 % potensial (KU-sak 

58/18) 
 Sykefravær og sykefraværsoppfølging (KU-sak 16/19, oppf. 2020) 

 
Årlige saker: 

 Oppfølging av politiske vedtak – årlig sak (KU-sak 22/17) 
 Eksterne tilsynsrapporter – årlig sak (KU-sak 51/17, muntlig avtale) 
 Prissammenligning (benchmarking) av revisjonskostnader 
 Kommunebarometeret / kostra-analyse 

 
Bestillinger (Innlandet Revisjon IKS): 
(ingen) 
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SAK NR. 02/2020 

 
Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 

1. Gjennomgang av barneverntjenesten i Vestre Toten kommune 
(sluttrapport fra Agenda Kaupang, november 2019)

Ja 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av kontrollutvalgets vedtak om å følge med på driften og utviklingen innenfor 
barnevernstjenesten i Vestre Toten kommune.  
 
Kontrollutvalget fikk sist en orientering fra rådmann og helsesjef i kontrollutvalgets møte den 
17.06.2019. Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 30/2019): 
 

1. Rådmannens/helsesjefens orientering om status for barnevernstjenesten tas til orientering. 
 
2. Kontrollutvalget vil uttrykke bekymring for det svært høye sykefraværet i 

barnevernstjenesten pr. 1. tertial 2019 – 25,1%. Kontrollutvalget tar til orientering at 
rådmannen har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen.  

 
3. Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen innenfor tjenesten, og vil be om en ny 

orientering om status i løpet av andre halvår 2019. I tillegg til en generell orientering om 
status, bes det særskilt informasjon om den økonomiske utviklingen og 
sykefraværsutviklingen.  
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4. Kontrollutvalget har merket seg at det er igangsatt to utredningsarbeid som berører 
barnevernet. Det bes om at rapport fra utredningene refereres for kontrollutvalget når de 
foreligger: 

 

 Rapport fra ekstern gjennomgang av barnevernet i Østre og Vestre Toten. 
 Rapport fra internt prosjekt rettet mot det tverrsektorielle arbeidet i kommunen.  

 
 
Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har på oppdrag fra kommunen foretatt en gjennomgang av 
barneverntjenesten (se vedlegg). Denne rapporten danner grunnlaget for oppfølging av saken overfor 
kontrollutvalget.  
 
Kommunedirektøren er invitert til å orientere.  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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SAK NR. 03/2020 

 
Vestre Toten kommune  
      

 
 
 
 
FASTLEGETJENESTEN I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

     
Saksdokumenter:   
1. Fastlegeordningen er evaluert (nyhetsartikkel 04.09.2019, regjeringen.no) 
2. Fastlegeordningen er evaluert – 10 prosent av fastlegene ønsker å slutte 

(artikkel 04.09.2019, nrk.no) 
3. Avisartikler vedr. fastlegeordningen i kommunen (artikkel Oppland 

Arbeiderblad 12/12-18, 15/12-18, 7/2-19 og 6/5-19)  
 
 
 

Vedlegg 1 a) 
Vedlegg 1 b) 
 
Vedlegg 2 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kontrollutvalget fikk i sitt møte den 20.03.2019 en orientering fra rådmannen om fastlegesituasjonen 
i kommunen. Bakgrunn for saken den gang var avisomtale og politisk interesse (se vedlegg 1). 
Kontrollutvalget fattet slikt vedtak i saken (sak 15/2019):  
 

1. Rådmannens presentasjon av fastlegesituasjonen i Vestre Toten kommune, tas til 
orientering. 
 

2. Kontrollutvalget mener situasjonen er alvorlig, og er bekymret for utviklingen fremover.  
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3. Årsaken til dagens situasjon er sammensatt, men har blant annet sammenheng med økt 

arbeidsmengde for fastleger, færre som ønsker å drive som selvstendig næringsdrivende, 
generell legemangel mv. Kontrollutvalget har tillit til at de tiltakene som er iverksatt for å 
beholde og rekruttere leger i Vestre Toten kommune har effekt, og er egnet til å forhindre 
at situasjonen forverrer seg ytterligere.  
 

4. Kontrollutvalget tar til orientering at det på statlig hold er igangsatt en rekke prosesser 
for å gjennomgå dagens fastlegeordning og vurdere hva som bør gjøres for å sikre en 
bærekraftig fastlegeordning i fremtiden. Regjeringen har varslet en handlingsplan for 
allmennlegetjenesten våren 2020. Dette betyr at større endringer i fastlegeordningen 
tidligst vil skje i statsbudsjettet for 2021. Kontrollutvalget er kritisk til fremdriften i dette 
arbeidet, og oppfordrer kommunen/rådmannen om å gjøre det man kan for å påvirke en 
fortgang i arbeidet. 

 
 
Med bakgrunn i tidligere uttrykt bekymring, jf. vedtakets pkt. 2, ønsker kontrollutvalget å følge opp 
saken. I den forbindelse er rådmannen invitert til å gi en ny orientering om fastlegeordningen og 
legesituasjonen i kommunen.  
  
Helsedirektoratet gjennomførte i 2019 en evaluering av fastlegeordningen (se vedlegg 1a og 1b).  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 



Fastlegeordningen er evaluert
Nyhet | Dato: 04.09.2019 | Helse- og omsorgsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/hod/id421/)

Fastlegenes arbeidsbelastning har økt de siste årene, og det er 
nødvendig å ta grep for å få flere til å velge fastlegeyrket og for å 
skape en ordning som møter pasientens behov i fremtiden. Det 
viser evalueringen selskapet EY har gjort av fastlegeordningen. 

- Jeg er glad for at vi nå har fått en bred og grundig evaluering av 
fastlegeordningen. Evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. At 
arbeidsbelastningen har økt, og at flere leger nå opplever arbeidssituasjonen sin 
som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet bestilte evalueringen fordi stadig flere fastleger 
melder om økende arbeidspress og stadig flere kommuner melder om 
utfordringer med rekruttering. Samtidig med evalueringen bestilte også 
departementet en brukererfaringsundersøkelse om innbyggernes erfaringer med 
fastlegeordningen. Den viser at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyd 
med ordningen. Den viser imidlertid også at brukerne med de største behovene 
er mindre fornøyd.

- Evalueringen viser at det haster med tiltak. Regjeringen har allerede satt inn 
flere tiltak for å forbedre og stabilisere fastlegeordningen. I årets budsjett har vi 
bevilget til sammen 218,5 millioner kroner til blant annet å øke rekrutteringen og 
å prøve ut nye arbeidsformer og digitale verktøy. Vi vil også ta mer langsiktige 
grep. Regjeringen vil, i samarbeid med Legeforeningen og KS, følge opp 
evalueringen og brukerundersøkelsen med en egen handlingsplan for 
fastlegeordningen, sier Høie.

Regjeringen.no

Page 1 of 3Fastlegeordningen er evaluert - regjeringen.no

15.01.2020https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastlegeordningen-er-evaluert/id2667485/
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Kommunale helse- og omsorgstjenester

Les evalueringen av fastlegeordningen

(http://www.regjeringen.no/contentassets/7cd212bf5f0642c1a5d0d480f0923e6d/evaluering-av-

fastlegeordningen---sluttrapport-fra-ey-og-vista-analyse.pdf) (PDF)   

Les brukerundersøkelsen om fastlegeordningen

(http://www.regjeringen.no/contentassets/7cd212bf5f0642c1a5d0d480f0923e6d/rapport_pasienterfaringer-

med-fastlegen.pdf) (PDF)  

Helse- og omsorgsdepartementet

TEMA

 Til toppen

Ansvarlig for Helse- og omsorgsdepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Mona Sæverud Higraff
Nettredaktør: Andreas Keus

Telefon: 22 24 90 90 
E-post: postmottak@hod.dep.no

Regjeringen.no

Page 2 of 3Fastlegeordningen er evaluert - regjeringen.no

15.01.2020https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fastlegeordningen-er-evaluert/id2667485/
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NRK 

 

 

Fastlegeordningen er evaluert: Ti prosent av 
fastlegene ønsker å slutte 

Fastlegeordningen er evaluert for første gang. – Det er for få som vil inn i 
yrket og for mange som går ut, sier helseminister Bent Høie. 

 

BEKYMRET: Helseminister Bent Høie mener den høye arbeidsbelastningen til 
fastlegene gir grunn til bekymring. 

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix  

 
Kristine Hirsti @NRKKristineJournalist 

Publisert 4. sep. 2019 kl. 15:17  

 

På oppdrag fra Helsedirektoratet har de eksterne selskapene Ey og Vista Analyse 
gjennomført en evaluering av fastlegeordningen. Resultatene ble presentert og 
overlevert til helseminister Bent Høie i dag. 

– Fastlegeordningen er under press. Det er for få som vil inn i yrket og for 
mange som går ut, sier helseminister Bent Høie. 

Fastleger med lavere livskvalitet 

Han mener evalueringen bekrefter det fastlegene har sagt i lang tid. 

– Arbeidsbelastningen har økt, og flere leger opplever arbeidssituasjonen sin 
som uhåndterbar. Det gir grunn til bekymring, sier Høie. 

javascript:location='%6d%61%69%6c%74%6f%3a%6b%72%69%73%74%69%6e%65%2e%68%69%72%73%74%69%40%6e%72%6b%2e%6e%6f'
https://twitter.com/NRKKristine
https://www.regjeringen.no/contentassets/7cd212bf5f0642c1a5d0d480f0923e6d/evaluering-av-fastlegeordningen---sluttrapport-fra-ey-og-vista-analyse.pdf
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Årsakene til økningen i arbeidsbelastning er blant annet at fastlegene stadig blir 
pålagt nye oppgaver, som for eksempel administrative oppgaver. 

Rapporten viser at 10 prosent av fastlegene har meldt fra til kommunen at de 
ønsker å slutte som fastlege, og majoriteten av disse spesifiserer at årsaken er 
den høye arbeidsbelastningen. 

Samtidig ønsker kun ni prosent av dagens medisinstudenter å bli fastleger. 

Evalueringen viser også at den høye arbeidsbelastningen går kraftig utover 
livskvaliteten til fastlegene. 

– Rundt 1100 fastleger opplyser at de opplever redusert livskvalitet og at de 
frykter dette går utover pasientene. Vi må klare å gjøre fastlegeyrket mer 
attraktivt, sier Høie. 

 

President i Legeforeningen Marit Hermansen mener rapporten er dyster lesning. 

– Bekrefter det fastlegene forteller 

President i Den norske legeforening Marit Hermansen mener rapporten er dyster 
lesning: 

– Den slår fast at situasjonen er alvorlig og bekrefter historiene fra våre 
medlemmer, sier Hermansen. 

Hun mener likevel at rapporten viser at ordningen som sådan har vært en suksess. 

– Nå er tiden inne for handling. Vi må styrke det som har vært en suksess: relasjonen 
mellom pasienten og fastlegen, slår Hermansen fast. 

Fornøyde med fastlegeordningen 

I tillegg la i dag Folkehelseinstituttet frem en ny brukerundersøkelse om 
innbyggernes erfaringer med fastlegeordningen. 
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Undersøkelsen viser at folk er fornøyde med fastlegene sine, men at de er 
mindre fornøyde med legenes tilgjengelighet. 

Pasientenes svar er rangert på en skala fra 0 til 100. 

Høyest skåre får fastlegen på de ni spørsmålene som handler om fastlegen: 78 
poeng. Pasientene er særlig fornøyde med fastlegens evne til å gjøre seg forstått, om 
fastlegen er faglig dyktig, tar pasienten på alvor og henviser videre ved behov. 

– Resultatene er dessverre ikke like bra på spørsmålene som handlet om 
tilgjengelighet hvor skåren kom på 63 poeng. 

– Tilgjengelighet handler om tilgangen på vanlig og akuttime. Her mener pasientene 
at fastlegetjenesten kan bli bedre. De må også sitte for lenge på venterommet, sier 
seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen ved Folkehelseinstituttet. 
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SAK NR. 04/2020 

 
Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
MØTEPLAN FOR 2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Møteplan for resten av 2020 fastsettes slik: 
 

 Fredag 21.02.2020 kl. 0830  
 Onsdag 18.03.2020 kl. 0830  
 Onsdag 06.05.2020 kl. 0830  
 Onsdag 10.06.2020 kl. 0830  
 Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  
 Onsdag 21.10.2020 kl. 0830  
 Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Saken er en oppfølging av sak på forrige møte (den 11.12.2019), der følgende ble vedtatt:  
 

1. Neste møte fastsettes til torsdag 23. januar 2020 kl. 0830. 
2. Møteplan for resten av 2020 fastsettes i neste møte.  

 
I møtet den 11.12.2019 ble det avtalt å primært benytte onsdager, evt. torsdager som møtedag med 
møtestart kl. 0830, som tidligere.  
 
Forslag til møteplan for resten av 2020, jf. forslag til vedtak, er utarbeidet med bakgrunn i dette.  
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Øvrige kommentarer til utarbeidelse av møteplan for 2020:  

 Det er tatt utgangspunkt i tidligere års møtehyppighet, dvs. rundt 8 møter.  
 

 Diverse å hensynta: 
 

 Vinterferie (uke 9):   Mandag 24/2 – fredag 28/2. 
 Påske:     Torsdag 9/4 – mandag 13/4. 
 Behandling av årsregnskapet: April/mai (koordinering med formannskap/k.styret)  
 Høstferie (uke 40):   Mandag 28/9 – fredag 2/10. 
 

 
 
Møteplan Vestre Toten kommune 2020 
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SAK NR. 05/2020

Vestre Toten kommune 

     
 

 
 
KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2020 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 

 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Kontrollutvalgets budsjett for 2020, vedtatt av kommunestyret 12.12.2019, tas til 
orientering. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 

Behandlingen av kontrollutvalgets budsjett er regulert i § 2 i forskrift om kontrollutvalg og revisjon: 
 

§ 2. Kontrollutvalgets rolle i fastsettelsen av budsjettet for kontrollarbeidet 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 
fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 
14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget. 

Kontrollutvalget fremmet høsten 2019 forslag til budsjett for kontrollutvalgets virksomhet for 2020. 
 
Kommunestyret behandlet kontrollutvalgets budsjett i sitt møte den 12.12.2019 som egen sak (sak 
116/2019). Kommunestyret fattet slikt vedtak i saken: 
 

Kommunestyret vedtar kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) 
med en økonomisk ramme på kr. 1 490 000.   

 
Vedtaket var i tråd med kontrollutvalgets innstilling.  
Saken legges frem for kontrollutvalget til orientering. 
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Kontrollutvalgets budsjett for 2020: 

 
Kontrollutvalgets budsjett for 2020 (ansvar 12000, tjeneste 1101/1102) er fastsatt med en økonomisk 
ramme på kr. 1 490 000, med utgangspunkt i følgende fordeling: 
 

Kto Kontonavn                      Budsjett 
10800 Fast godtgjørelse til folkevalgte 57 000 
10801 Møtegodtgjørelse        30 000 
10802 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 
10990 Arbeidsgiveravgift               11 000 
11001 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur                     14 000 
11151 Bevertning møter 4 000 
11205 Tjenestefrikjøp 0 
11500 Kurs / opplæring 32 000 
11600 Kjøregodtgjørelse og diett 1 000 
11704 Ikke oppg.pliktige reiseutgifter 0 
12002 IT, programvare, medieutstyr 10 000 
12700 Kjøp av tjenester fra andre/sekretærtjenester (eks. mva) 250 000 
13750 Kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS 1 071 000 
14290 Moms (utgift) 63 000 
17290 Momskompensasjon (inntekt) - 63 000 

 Totalt (kontrollutvalg og revisjon)                       1 490 000 

 
 

Vedr. kjøp av tjenester fra Innlandet Revisjon IKS:  
 

Nærmere spesifikasjon av budsjettert tjenestekjøp fra kommunes revisor ser slik ut: 
 
 Tjeneste Timer Timepris Kroner  

  
 Regnskapsrevisjon 

1 
Revisjon av kommunens 
årsregnskap      590         995    587 050 

2 Attestasjoner og revisjonsuttalelser      160         995    159 200 
3 Totenbadet KF         -           995             -   
4 Veiledning/bistand        20         995      19 900 

 SUM 1-5      770         995   766 150 

  
 Bestilte revisjonstjenester   

5 Bestilte andre tjenester        20       1 088      21 760 
6 Forvaltningsrevisjon       240       1 088    261 120 
7 Selskapskontroll       -         1 088             -   

 SUM       260       1 088    282 880 

    

 Annet   

8 
Møter i kontrollutvalg og 
kommunestyre        20       1 088      21 760 

  
 SUM   1 050  1 070 790 

  
  
 Totenbadet KF, faktureres særskilt        60         995      59 700 
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SAK NR. 06/2020 

 
Vestre Toten kommune  

     
 

 
 
METODE OG OPPLEGG FOR UTARBEIDELSE AV PLAN 
FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.       
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:  Vedlegg: 
1. Kontrollutvalgsboken kap. 6 (veileder fra Departementet, 2. utgave 2015) 
2. Veileder i risiko- og vesentlighetsvurderinger (Norges 

Kommunerevisorforbund, desember 2019) 
 

 

Vedlegg 1 
Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
1. Kontrollutvalgets oppgave med å lage en plan for forvaltningsrevisjon tas til orientering, 

herunder at planen skal vedtas av kommunestyret i løpet av 2020.  
 

2. Kontrollutvalget vil basere planen på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.   

 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderingen (grunnlaget for planen) gjennomføres som en prosess, 

forankret i kontrollutvalget, gjennom 1. halvår 2020. Prosessen gjennomføres i følgende 
hovedtrinn: 

a) Informasjonsinnhenting og risikovurdering 
b) Prioritering – vurdering av vesentlighet 
c) Utarbeidelse av plan 
 

4. Informasjonsinnhenting og vurdering av risiko for kommunens virksomhet og 
virksomheten i kommunens selskaper gjøres primært gjennom bruk av følgende 
kilder/informasjonskanaler: 

a) Informasjon fra kommunen – skriftlig og muntlig (kommunens virksomhet) 
b) Informasjon fra selskapet – skriftlig og muntlig (virksomhet i selskaper) 
c) Informasjon fra eksterne offentlige kilder 
d) Kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap om virksomheten 
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5. Prosessen følges opp slik: 
 
a) Rådmannen inviteres til presentere:  

- Kommunens administrative organisering. 
- Kommunens overordnede system for internkontroll, herunder kommunens system 

for risikovurdering og avvikshåndtering. 
- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens virksomhet på overordnet nivå.  
- Oversikt over kommunens deltakelse i interkommunale samarbeid og vurdering av 

risiko i tilknytning til disse. 
- Oversikt over kommunens eierskap i selskaper og vurdering av risiko i tilknytning 

til disse. 
  

b) Revisor engasjeres i prosessen slik: 
- Bidra med innspill til aktuelle tema for nærmere analyse – basert på revisors 

kunnskap. 
- Gjennomføring av foranalyser på utvalgte områder etter bestilling fra 

kontrollutvalget.  
 

c) Sekretær bes om å kartlegge aktuelle skriftlige informasjonskilder (fra kommunen og 
eksterne offentlige kilder) og vurdere hvordan disse på en effektiv måte kan benyttes i 
arbeidet med planen.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn: 
 
Denne saken er starten på en prosess der målet er å lage en plan for forvaltningsrevisjon som skal 
legges frem for kommunestyret til sluttbehandling.  
 
Kommuneloven 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 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. 
 
Oppgaven er forankret i kommunelovens § 23-3: 
 

§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det 

skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen 
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er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 
 
 
Som det fremgår av kommunelovens § 23-3 annet ledd så skal det gjennomføres risiko- og 
vesentlighetsvurderinger i både «kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 
selskaper». Når det gjelder kommunens selskaper har kontrollutvalget innsynsrett, jf.  
kommunelovens § 23-6: 
 

§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 

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.

Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 

revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen av 

kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke 

dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer 

og har rett til å være til stede i disse møtene. 

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. 

 
 
 
Hvordan gjennomføre en «risiko- og vesentlighetsvurdering»: 
 
Selve lovteksten gir ingen konkrete føringer på hva en slik risiko- og vesentlighetsvurdering er, 
eller hvordan den skal gjennomføres, bortsett fra at hensikten er å finne ut hvor det er størst behov 
for forvaltningsrevisjon.  
 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gir heller ikke nærmere føringer. I lovforarbeidene framgår 
det at risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser 
disse avvikene vil kunne få. Det framgår videre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er grunnlaget 
for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og når de skal utføres.  
 
Det er kontrollutvalget sitt ansvar å sørge for at det gjennomføres risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, men verken kommuneloven eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
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sier noe om hvem som kan utføre risiko- og vesentlighetsvurderingen. Kontrollutvalget må da stå 
fritt med hensyn til hvem som skal utføre vurderingen. Det kan være kontrollutvalgets sekretariat, 
kommunens revisor eller andre.  
 
Norges Kommunerevisorforbund har utgitt en egen veileder som støtte i det praktiske arbeidet med 
risiko- og vesentlighetsvurderinger (2. utgave, desember 2019). Dette saksfremlegget er i stor grad 
basert på tilnærmingen i denne veilederen.  
 
 
Anbefalinger, jf. Kontrollutvalgsboken (veileder fra Departementet): 
 
Departementets veileder (Kontrollutvalgsboken) har et eget kapittel om planer for 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (kapittel 6). Dette følger vedlagt saken i sin helhet. 
Kapittelet avsluttes med følgende anbefalinger: 
 

 Det er viktig at kontrollutvalget setter av tid og ressurser til den 
overordnede analysen og planarbeidet. Dette er kanskje et av de viktigste 
prosjektene kontrollutvalget gjennomfører i løpet av en valgperiode. 
Kontrollutvalget vil på denne måten bli godt kjent med kommunens 
virksomhet tidlig i perioden. 

 
 Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide en overordnet 

analyse som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide gode 
planer. 

 
 Bred involvering i arbeidet med en overordnet analyse gir god forankring 

av planene og et godt grunnlag for den videre gjennomføringen av 
prosjektene. 

 
 Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lange 

planperiodene skal være, og hvordan eventuell omprioritering og rullering 
av planene bør foregå. 

 
 Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret og i 

administrasjonen. 
 

 
 
Detaljeringsnivå og perspektiver: 
 
Med utgangspunkt i kommuneloven § 1-1 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  

 
I praksis vil det være naturlig å detaljere dette mer. Nedenfor følger en illustrasjon (fra veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF):  
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Teoretisk modell: 
 

 
 
 
Modellen illustrerer at det er en sammenheng mellom en virksomhets mål, risikoene som foreligger 
for at målene ikke nås, og de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for å sike at målene blir 
nådd.  
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Enhver virksomhet har mål for sin virksomhet. God virksomhetsstyring tilsier at det bør iverksettes 
styrings- og kontrolltiltak for å sikre at virksomheten når sine mål. Samtidig vil det i alle 
virksomheter kunne inntreffe hendelser som kan hindre virksomhetens måloppnåelse. Slike 
hendelser representerer risiko. Det er viktig å identifisere og vurdere betydningen av ulike typer 
risiko, og det bør iverksettes tilpassede styrings- og kontrolltiltak for å håndtere de risikofaktorene 
som foreligger. Hensikten med tiltakene er at de skal ha en risikoreduserende effekt.  
 
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 man har identifisert og 
vurdert de ulike risikofaktorene, og kjenner hvilke risikoreduserende styrings- og kontrolltiltak som 
er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike risikofaktorene er i forhold til 
virksomhetens målsettinger.  
 
De områdene som ”scorer” høyt mht. sannsynlighet for svikt i måloppnåelsen og samtidig har store 
konsekvenser dersom det oppstår feil, prioriteres for nærmere kontroll/revisjon. Dette kan illustreres 
slik:   
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Kontrollutvalgets prioritering 

K
o
n
s
e
k
v
e
n
s

Stor
Stor konsekvens –
liten 
sannsynlighet

Stor konsekvens –
stor sannsynlighet

Liten
Liten konsekvens 
– liten 
sannsynlighet

Liten konsekvens –
stor sannsynlighet

Liten Stor

Sannsynlighet

 
 
 
Forslag til praktisk gjennomføring - metode og omfang: 
 
En risiko- og vesentlighetsvurdering kan gjennomføres på ulike måter, med ulik detaljeringsgrad og 
ressursbruk.  
 
Erfaringer viser at det er en ressurskrevende prosess å gjennomføre en helhetlig risiko- og 
vesentlighetsvurdering dersom denne skal involvere alle deler av kommunen på en grundig måte. 
En slik omfattende prosess er det ikke rom for innenfor kontrollutvalgets budsjett, og man må finne 
enklere metoder for å plukke ut områder/tema man ønsker å se nærmere på.  
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En måte å gjøre det på er å basere seg på lett tilgjengelig informasjon om kommunen spesielt og om 
kommunesektoren generelt, med fokus på utfordringer/problemområder og risiko. Dette, sammen 
med tidligere erfaringer, vil erfaringsmessig gi et tilfredsstillende grunnlag for å peke ut områder 
som er egnet for en forvaltningsrevisjon. Eventuelt kan man utvide kartleggingen innenfor utvalgte 
områder ved å gjennomføre en mer dyptgående foranalyser med hjelp fra revisjonen.  
 
En slik tilnærming er lite ressurskrevende, men innebærer selvsagt noe risiko for å overse 
områder/problemstillinger man ville ha avdekket dersom man foretok en mer systematisk og 
grundig gjennomgang av hele kommunen.  
 
Utvalgssekretærens erfaringer fra lignende prosesser tidligere tilsier at det ikke foreligger høy risiko 
for at vesentlige områder blir oversett, og at metoden/tilnærmingen gir en god kost-nytte. Tar man 
videre hensyn til at kontrollutvalget kun har ressurser til å gjennomføre et fåtall revisjonsprosjekter i 
året, vil det være et spørsmål om hvor mye ressurser man skal legge ned i planleggingsfasen for å 
finne prosjekter med akseptabel nytteverdi.  
 
 
Kriterier for valg av tema/områder: 
 
Hovedprinsippet er å prioritere med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderinger. Nedenfor er 
listet opp flere forhold som i praksis også kan påvirke prioriteringene i større eller mindre grad:  
 

 Politisk aktualitet og interesse. 
 Prosjektets potensielle bidrag til å skape forbedringer i forvaltningen. 
 Administrasjonens ønsker. 
 Gjennomførbarhet (praktisk og økonomisk). 
 Samordning med eksterne tilsynsmyndigheter og interne (administrative) 

evalueringer/prosesser. 
 Revisjonens kapasitet og kompetanse. 

 
 
Forslag til fremdriftsplan 
 
Et rimelig mål er å gjennomføre en prosess i løpet av 1. halvår 2020, og at kontrollutvalgets plan 
legges frem for kommunestyret i høsten 2020. Dette gir følgende fremdriftsplan:  
 

 Møter jan/feb: Drøfting av metode og nivå for gjennomføring av overordnet analyse. Fokus 
på risikostyring. Oversikt over kommunen (organisering, tjenesteområder 
mv). ”Brainstorming” og valg av tema/områder for nærmere kartlegging. 
Invitasjoner av adm. til møtet i februar. Evt. bestillinger av forundersøkelser 
fra revisor.  

 Møte mars:  Store deler av møtet avsettes til diskusjoner omkring risikovurderinger. Evt. 
presentasjoner fra revisor (foranalyser).”Brainstorming” fortsetter. 

 Møte april:  Presentasjon av forundersøkelser. Grov prioritering. Evt. bestilling av nye 
foranalyser fra revisor eller be om nye/flere orienteringer fra 
administrasjonen.  

 Møte mai/juni: Avsluttende diskusjon i kontrollutvalget. Endelige prioriteringer. Evt. 
bestilling av ytterligere foranalyser fra revisor.  

 Møte aug/sept: Fremleggelse og behandling av plan i kontrollutvalget. Oversending til 
kommunestyret til sluttbehandling.  
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6. 
Planer for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll

To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for 
at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det 
føres kontroll med kommunens eierinteresser i 
selskaper.

Den overordnede analysen og 
arbeidet med å utarbeide planer 
er viktig for at kontrollutvalget skal 
bli kjent med kommunens 
 virksomhetsområder og 
 eierinteresser.

For å sikre at kommunestyret velger ut de mest 
relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide 
en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for selskaps-
kontroll. Planene for forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll er i utgangspunktet uavhengige av hverandre, 
men det kan være en fordel å samordne planarbeidet.

For å utarbeide gode planer som får fram hvilke 
områder i kommunen som bør kontrolleres, må det 
gjennomføres en overordnet analyse av kommunens 
virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på 
hvilke områder det er knyttet størst risiko til, og hvilke 
områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 
undersøke. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt 
involvert i prosessen, ikke minst når det gjelder 

vurdering og prioritering av prosjektene som skal 
gjennomføres i planperioden.

Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide 
planer er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent med 
kommunens virksomhetsområder og eierinteresser. 
Arbeidet er med på å gi kontrollutvalgsmedlemmene det 
kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontroll-
ansvaret sitt. Planene skal legges fram for kommune-
styret. De gir dermed også kommunestyremedlemmene 
viktig informasjon om, og oversikt over, kommunens 
virksomhet og kontrollutvalgets arbeid. I tillegg kan den 
overordnede analysen være et nyttig bidrag til 
 administrasjonssjefens arbeid med intern kontroll. Det er 
derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontroll-
utvalget, og at den blir presentert og gjort synlig både for 
kommunestyret og administrasjonen.

Overordnet analyse

Hensikten med den overordnede analysen er å 
framskaffe relevant informasjon om kommunens 
virksomhetsområder og eierinteresser, slik at det er 
mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I regelverket 
er det ikke satt krav til hvem som kan gjennomføre den 
overordnede analysen. 
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Hva er risiko og vesentlighet?
Det er ingen konkrete krav til hvordan den overordnede 
analysen skal gjennomføres, utover at den skal baseres 
på en vurdering av risiko og vesentlighet. 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 virksomhets-
områder.

Risikovurderinger - selskapskontroll
I forbindelse med plan for selskapskontroll er 
det viktig å vurdere risiko knyttet til både 
 kommunens overordnede eierstyring, og risikoer 
knyttet til ulike selskaper kommunen har 
eierskap i. Når det gjelder den overordnede 
eierstyringen, vil det være naturlig å få oversikt 
over om kommunen har vedtatt en eierstrategi 
og eventuell risiko for at den ikke etterleves. Når 
det gjelder risiko knyttet til enkelte selskaper, 
kan følgende forhold være relevante:

 ■ risiko for at selskapet ikke driver i tråd med 
kommunestyrets mål for selskapet

 ■ risiko for at den som forvalter kommunens 
eierinteresser i selskapet ikke gjør dette i 
samsvar med kommunens vedtak og 
forutsetninger

 ■ risiko for at selskapet ikke driver i tråd med 
lover og regler

 ■ risiko for at selskapet ikke drives på en 
økonomisk forsvarlig måte

For å kunne prioritere mellom områder i kommunen 
hvor det identifiseres risiko for avvik, må kontroll utvalget 
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. 
Prioriteringene danner grunnlag for å utarbeide en plan 
for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Informasjonsinnhenting og involvering  vurdering 
av risiko
For å få informasjon om risikoområder i kommunen, 
kan analysen baseres på informasjon fra en rekke kilder. 
Det skilles mellom tre hovedkilder for informasjon som 
kan benyttes for å kartlegge og identifisere risiko knyttet 
til kommunens tjenesteområder og eierinteresser:

 ■ skriftlig og muntlig informasjon fra kommunen
 ■ informasjon fra eksterne offentlige kilder

 ■ kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors kunnskap 
om virksomheten

Det er viktig å sikre bred involvering i innhenting av 
informasjon fra kommunen. Dette vil bidra til trygghet 
både for at alle relevante områder i kommunen og 
kommunens selskaper er dekket, og for at planene 
blir forankret i politisk og administrativ ledelse. De 
folkevalgte har en egen kontaktflate mot innbyggerne 
og kommunens administrasjon, og har ofte god oversikt 
over temaer som kan være aktuelle i analysen. For å få 
nytte av denne kunnskapen kan det være en fordel å 
sikre at ulike politiske partier får komme med innspill til 
analysen. Ordfører, gruppeledere og/eller utvalgsledere 
kan være naturlige personer å involvere i prosessen.

Det er også viktig å involvere administrasjonen, som 
vanligvis har den mest inngående kunnskapen om 
kommunens virksomhet. For å få et mest mulig helhetlig 
bilde er det en fordel å involvere representanter fra 
ulike virksomhetsområder i kommunen. For eksempel 
kan lederne for ulike tjenesteområder involveres. Når 
administrasjonen involveres, er det viktig å vektlegge 
at denne prosessen også vil være nyttig for 
 administrasjonen. Målsettingen er å avdekke 
forbedrings områder, slik at kommunen kan nå de 
mål som er satt. Informasjonen som framkommer 
kan gi nyttige innspill til administrasjonssjefens arbeid 
med internkontroll.

«Det vert noko mystisk for administrasjonssjefen 
kva som er bakgrunnen for val av område for 
forvaltningsrevisjon. Gode analysar og innsikt i 
korleis vurderingane er gjort, kan lette dette.» 
(Administrasjonssjef, Bygland)

Ulike verktøy kan benyttes for å få innspill og informasjon 
fra de folkevalgte og administrasjonen. Dette kan 
omfatte intervjuer, spørreundersøkelser og ulike former 
for møter. I tillegg vil det være naturlig at en benytter 
skriftlig dokumentasjon fra kommunen, slik som 
årsmeldinger, kommunale planer og evalueringer, som 
grunnlag i den overordnede analysen.

Informasjon fra eksterne offentlige kilder kan være et 
nyttig supplement til informasjonen som innhentes fra 
kommunen. Særlig gjelder dette rapporter etter statlig 
tilsyn og informasjon I offentlige databaser. Det vil være 
en fordel å skaffe seg en oversikt over gjennomførte 
tilsyn i kommunen, både for å avdekke eventuelle 
risikoområder, og for å koordinere kontrollutvalgets 
arbeid med det statlige tilsynsarbeidet (se kapittel 10 
om statlige tilsyn). Tilsynsrapporter legges ut på 
nettsiden til fylkesmannen. Blant de offentlige databasene 
er Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database en viktig 
kilde til informasjon. Denne databasen gir oversikt over 
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en rekke nøkkeltall fra den enkelte kommune. Andre 
relevante databaser er blant annet:

 ■ Kommunebarometeret (Avisen Kommunal Rapport)
 ■ Produksjonsindeks (KMD)
 ■ Frie inntekter (KMD)
 ■ Tjenestebehov (KMD)
 ■ Utdanningsspeilet (Utdanningsdirektoratet, 

 barnehager, grunnskole og VGS)
 ■ Innbyggerundersøkelsen (Direktoratet for 

 forvaltning og IKT)
 ■ Statistikk, analyser og rapporter for de kommunale 

omsorgstjenestene (Helsedirektoratet)

En viktig informasjonskilde i analysearbeidet er 
kontrollutvalget selv. Det er derfor en fordel at 
kontrollutvalget selv er aktivt i analysearbeidet. 
Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap 
om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 
 engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen 
og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 
revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan 
være viktige informasjonskilder.

Mange kontrollutvalg har god erfaring med å benytte 
ulike former for seminarer og arbeidsmøter i analyse-
arbeidet. Slike prosesser er ofte basert på innsamlet 
informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne 
erfaringer, danner grunnlag for å vurdere kommunens 
ulike tjenesteområder og eierstyring. Det er en fordel 
om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at 
alle kontrollutvalgsmedlemmene deltar og får uttrykt sin 
mening. Uavhengig av metode er det viktig at kontroll-
utvalget involveres og at analysen er forankret i 
kontrollutvalget.

SWOT analyse
SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få 
en rask oversikt over indre og ytre styrker og 
svakheter til den kommunale virksomheten. De 
fire bokstavene «SWOT» representerer Strengths 
(styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities 
(muligheter) og Threats (trusler). SWOT-analyse 
kan være et godt utgangspunkt for å diskutere 
og identifisere områder for forbedring.

Interne Eksterne
Sterke sider Svake sider Muligheter Farer

Kontrollutvalget kan også legge til rette for at innbyggerne 
i kommunen får gi innspill til planarbeidet gjennom en 
idédugnad. Kommunens størrelse vil naturlig nok sette 
grenser for hvordan en kan organisere en idédugnad. 
I mindre kommuner er det for eksempel mulig å 
organisere folkemøter, der innbyggerne kan møte og 

gi innspill til gode temaer og prosjekter. I større 
 kommuner vil det kanskje være mer hensiktsmessig 
å gi innbyggerne mulighet til å komme med innspill 
via e-post eller andre elektroniske løsninger før 
plan arbeidet starter opp, og bruke disse innspillene 
videre i analysen.

En idédugnad gir kommunen anledning til å få fram 
innbyggernes egne erfaringer med kommunens 
tjenester, og kan skape engasjement i kommunen for 
risikoanalysen og kontrollutvalgets arbeid. Idédugnader 
bør kombineres med andre informasjonskilder, 
ettersom det ikke er sikkert at innspillene fra inn-
byggerne blir tilstrekkelig relevante og dekkende for 
kommunens ansvarsområder. 

Folkemøte
I Lærdal kommune gjennomførte kontroll-
utvalget en idédugnad med tema «Korleis vil DU 
gjera Lærdal kommune betre?». Alle interesserte 
ble invitert til å komme til kommunens kultursal 
og komme med innspill, ideer og tema til gode 
prosjekter for kontroll utvalget. Møtet ble 
annonsert på lokal nettavis, i lokalavisen og 
rundskriv som ble sendt til alle husstander. 
Mellom 70 og 80 personer stilte på møtet, og det 
kom mange innspill. Det ble skrevet et offentlig 
referat fra møtet. Hvert innspill ble behandlet og 
vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av den 
endelige planen.

Når all informasjon er samlet inn, må den analyseres. 
Risikoanalysen tar utgangspunkt i de forholdene som 
framkommer i informasjonsinnhentingen, der det blant 
annet blir lagt vekt på måloppnåelse, regeletterlevelse 
og gjennomføring av vedtak.

Når en vurderer hva som utgjør en høy eller lav risiko, vil 
det være til hjelp å ha fastlagt håndterbare kriterier å 
måle risikoene opp mot. En kan derfor forhåndsdefinere 
hva som utgjør vesentlige avvik, og eventuelt visualisere 
disse vurderingene ved hjelp av fargekoding.



  6. PlAnER FoR FoRvAltnInGSREvISjon oG SElSKAPSKontRoll 

46

Måloppnåelse Regelverk Politiske vedtak

Lav  
risiko

Avvik fra underordnede mål hvor 
konsekvensene av manglende 
måloppnåelse blir vurdert som små.

Ikke aktuelt. Manglende 
regeletterlevelse vil alltid 
ha middels eller høy risiko.

Avvik fra politisk vedtak hvor 
konsekvensene av manglende 
måloppnåelse blir vurdert som 
små.

Middels 
risiko

Avvik fra mål som kan med føre 
konsekvenser for kommunens 
 økonomi eller omdømme, men 
som ikke påvirker liv eller helse. 
Gjelder også mål som er under 
 gjennomføring.

Mindre avvik fra lovparagraf 
eller forskrift.

Avvik fra vedtak som kan medføre 
konsekvenser for kommunens 
strategi, planer og økonomi.

Høy risiko Avvik fra viktige mål. Kan ha 
vesentlige konsekvenser for 
kommunens økonomi, omdømme 
eller liv og helse.

Klart lovbrudd som kan 
medføre vesentlige 
konsekvenser for  kommunen. 
Kan ev. påvirke liv og helse.

Avvik fra vedtak som i vesentlig 
grad kan medføre konsekvenser 
for kommunens strategier, planer 
og økonomi.

Uansett hvilke tilnærminger som benyttes i analysen, 
er det nødvendig å få samlet informasjonen på en 
lettfattelig og oversiktlig måte. Opplysningene fra de 
ulike informasjonskildene må sammenstilles slik at de 
gir et godt grunnlag for å gjennomføre prioriteringen 
av områder og prosjekter.

Det vil være en fordel om analysen presenteres i et 
separat dokument, der det tydelig kommer fram hvilke 
risikoer som er identifisert. Dokumentet vil være nyttig 
både for utarbeidelse av den endelige planen, og som 
referanse og bakgrunnsinformasjon når prosjektene 
senere skal gjennomføres.

Dersom det er gjort en felles overordnet analyse for 
selskapskontroll og forvaltningsrevisjon vil det være 

hensiktsmessig å utarbeide separate analyse-
dokumenter for hver av de to planene. Analyse-
dokumentene kan inneholde:

 ■ beskrivelse av sentrale forhold basert på informasjon 
og involvering

 ■ risikoanalyse av den informasjonen som 
er  framkommet

 ■ identifiserte områder for forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll

Under er det vist et eksempel på hvordan den 
 overordnede analysen for forvaltningsrevisjon kan 
framstilles:

Sentraladministrasjon

Identifiserte områder 
med risiko (knyttet til 
mål, vedtak, regelverk)

Årsak Virkning Risiko

Innkjøp Kommunen har ikke etablert kjente 
rutiner for innkjøp. Ikke alle kjøp av verdi 
over kr 500 000,- konkurranse utsettes.

Manglende likebehandling av 
tilbydere.  
Høyere kostnader knyttet til innkjøp.

Internkontroll Kommunen har ikke etablert et 
 dokumentert internkontrollsystem.

Manglende oversikt over fare for svikt 
i organisasjonen.

Opplæring

Identifiserte områder 
med risiko (knyttet til 
mål, vedtak, regelverk)

Årsak Virkning Risiko

Tilpasset opplæring 
og spesialundervisning

Manglende økonomiske ressurser. 
For store klasser. 
For mye av ressursene går til spesial-
undervisning.

Manglende tilpasset opplæring.  
 
Feil bruk av ressurser.

Forsvarlig system Kommunen har ikke utarbeidet en 
 god rutine for å sikre at kravet i 
 opplæringslova § 13-10 om forsvarlig 
system etterleves.

Mulighet for at eventuelle avvik 
fra regelverket i skolene ikke blir 
oppdaget av skoleeier  (kommunen).
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I forbindelse med plan for selskapskontroll kan analysen 
blant annet omfatte en vurdering av risikoer knyttet til 

de ulike selskapene kommunen har eierandeler i. 
Oversikten kan for eksempel se slik ut:

Selskap Kommunen sin
eierandel

Heleid 
(innenfor § 80)

Identifisert område med 
risiko

Risiko

1 Attføringsbedriften 100 % x Det stilles spørsmål ved om 
virksomheten drives i tråd 
med sentrale kommunale 
føringer.

2 Teateret 24 % x Kommunen har ingen 
rapporteringsrutiner.

3 Bompengeselskapet 14,3 % Ingen spesielle risikoer er 
identifisert.

Prioritering – vurdering av vesentlighet
Et av de mest sentrale trinnene i planarbeidet er 
kontrollutvalgets endelige prioritering av områder eller 
prosjekter. Uavhengig av i hvilken grad kontrollutvalget 
har deltatt i arbeidet med den overordnede analysen, er 
det viktig at utvalget foretar den endelige prioriteringen 
av identifiserte prosjekter og/eller områder. Det er 
derfor viktig at kontrollutvalget setter av tilstrekkelig tid 
til å sette seg inn i resultatet av analysen og diskutere 
hvordan prosjektområdene skal prioriteres.

Innenfor regnskapsrevisjon vil vesentlighet være knyttet 
til konkrete størrelser hvor det defineres en tallmessig 
grense for vesentlighet. Når det gjelder forvaltnings-
revisjon eller selskapskontroll, er det i liten grad 
fastsatte størrelser som objektivt kan si noe om 
vesentlighet. Vurdering av vesentlighet vil være en 
skjønnsmessig vurdering hvor en må vurdere ulike 
forhold opp mot hverandre.

Kontrollutvalget kan benytte ulike framgangsmåter for 
å gjøre sine prioriteringer. Prioriteringene bør uansett 
være et resultat av god og forberedt diskusjon i plenum, 
gjerne innenfor rammene av et arbeidsgruppemøte. 
Her er det viktig at kontrollutvalget får komme med 
egne vurderinger, basert på den informasjonen de har 
fått framlagt i analysedokumentene. Prioriteringen av 
områder eller prosjekter handler i stor grad om å 
vurdere vesentligheten til de ulike områdene som er 
plukket ut og som det er knyttet risiko til. Vesentligheten 
kan være knyttet til en rekke faktorer. Når kontroll-
utvalget skal diskutere prioriteringen av prosjekter, 
kan det være nyttig å ta i bruk ulike perspektiver for 
vesentlighet, som for eksempel:

 ■ brukerperspektiv
 ■ politisk perspektiv
 ■ samfunnsperspektiv
 ■ økonomisk perspektiv
 ■ medarbeidernes perspektiv
 ■ omdømmeperspektiv

Planer for forvaltningsrevisjon 
og selskapskontroll

Med bakgrunn i den overordnede analysen og 
kontrollutvalgets prioritering skal det utarbeides en plan 
for forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll. 
Planene skal inneholde prioritering av prosjekter for 
planperioden, og skal legges fram for vedtak i 
kommune styret. Utover dette er det ingen krav til 
hvordan planene skal utformes. Det er likevel en fordel 
om planene opplyser om hva forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll er, og hvordan den overordnede 
analysen er gjennomført.

Momenter som kan inngå i plan 
for  forvaltningsrevisjon

 ■ beskrivelse av forvaltningsrevisjon
 ■ beskrivelse av analysen
 ■ prioriterte områder/prosjekter
 ■ prosjekttittel
 ■ problemstillinger
 ■ omfang/ressurser
 ■ gjennomføring
 ■ bestilling
 ■ omprioritering
 ■ rapportering

Plan for forvaltningsrevisjon
Plan for forvaltningsrevisjon skal vise hvilke forvaltnings-
revisjonsprosjekter som skal gjennomføres i den 
perioden planen gjelder for. Enkelte kontrollutvalg 
beskriver hvert av de planlagte forvaltningsrevisjons-
prosjektene utfyllende, der det gjøres rede for 
bakgrunnen for prosjektet, hvilke problemstillinger som 
skal besvares, estimert timeomfang og gjennomførings-
tidspunkt. Andre kontrollutvalg velger å liste opp ulike 
fokusområder og stikkord som danner grunnlaget for 
valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter.
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Plan for selskapskontroll
Plan for selskapskontroll vil, på samme måte som plan 
for forvaltningsrevisjon, peke ut hvilke kontroller som 
skal gjennomføres i perioden planen gjelder for. Dette 
kan omfatte prosjekter knyttet til kommunens 
eierstyring og eierstrategi og kontroll av utvalgte 
selskaper som kommunen har eierandeler i (se kapittel 
8 for en nærmere beskrivelse av selskapskontroll). 
Ofte eier flere kommuner et selskap sammen. Dersom 
kontrollutvalget planlegger å gjennomføre kontroll i et 
selskap kommunen eier sammen med en eller flere 
andre kommuner, kan det framgå av planen om 
kontrollutvalget ønsker å samordne selskapskontrollen 
med de andre eierne.

Revisjon og endringer i planene underveis 
i  valgperioden
Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltnings-
revisjon og plan for selskapskontroll minst én gang i 
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter 
at kommunestyret er konstituert. Kontrollutvalget kan 
likevel gjennomføre slike analyser oftere. Det kan være 
hensiktsmessig å oppdatere/rullere planen med jevne 
mellomrom i perioden. Det bør framgå i planen hvilken 
periode den gjelder for, og hvordan endringer skal 
gjøres.

For å sikre at planen blir tilpasset behovet i løpet av 
 perioden, kan det være hensiktsmessig at kommune-
styret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre 
endringer i perioden. Dette kan framgå av planen eller i 
innstillingen til kommunestyret. Endringer som gjøre i 
løpet av planperioden kan rapporteres til kommune-
styret i kontrollutvalgets årsmelding.

Behandling av planene
Planene skal vedtas i kommunestyret. Når planene 
vedtas i kommunestyret, kan det være nyttig å gjøre 
kommunestyret kjent med hvordan den overordnede 
analysen er gjennomført og begrunnelsen for de 
prosjektene som er valgt ut. Det er ulik praksis for 
hvorvidt selve analysegrunnlaget følger saken som 
vedlegg. Dette er avhengig av hvordan analyse-
grunnlaget er utformet, men det kan i mange tilfeller 
være opplysende for kommunestyret å få informasjon 
om bakgrunnen for kontrollutvalgets prioriteringer. 
Dersom analysegrunnlaget ikke er vedlagt, kan det i 
selve planen og/eller i saken som legges fram, 
 redegjøres for utarbeidelsen og hovedmomentene i 
analysen. På den måten vil kommunestyret få trygghet 
for at prosjektene som er foreslått er valgt på et 
forsvarlig grunnlag.

Det er en fordel om kontrollutvalgsleder, eller andre 
på kontrollutvalgets vegne, presenterer arbeidet i 
kommunestyret. En slik presentasjon vil gi kommune-
styrerepresentantene god innsikt i kommunens 
virksomhet og eierforhold, og samtidig gi nyttig 
informasjon om arbeidet i kontrollutvalget.

Det er også viktig å gjøre den overordnede analysen 
og planen kjent i administrasjonen. Dette kan bidra til 
å øke administrasjonens forståelse for risikoområder i 
kommunen, og kan være til hjelp i arbeidet med å sikre 
en god internkontroll. Analysen vil gi administrasjons-
sjefen mulighet til å gjennomføre nødvendige endringer 
der det er påvist høy risiko. På denne måten vil 
planarbeidet bidra til å forbedre kommunens egen-
kontroll på flere områder.

Planarbeidet kan også presenteres på kontrollutvalgets 
nettsider, for å synliggjøre kontrollutvalgets arbeid 
overfor ansatte i kommunen, media og innbyggere (se 
kapittel 5 om synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid).
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Kort og godt!

 ■ Sett av tid og ressurser til den overordnede analysen og planarbeidet. 
Dette er kanskje et av de viktigste prosjektene kontrollutvalget gjennomfører 
i løpet av en valgperiode. Kontrollutvalget vil på denne måten bli godt kjent 
med kommunens virksomhet tidlig i perioden.

 ■ Kontrollutvalget må velge en prosess for å utarbeide en overordnet analyse 
som kan gi utvalget tilstrekkelig grunnlag for å utarbeide gode planer.

 ■ Bred involvering i arbeidet med en overordnet analyse gir god forankring av 
planene og et godt grunnlag for den videre gjennomføringen av prosjektene.

 ■ Kontrollutvalget og kommunestyret må ta stilling til hvor lange planperiodene 
skal være, og hvordan eventuell omprioritering og rullering av planene bør 
foregå.

 ■ Gjør planene godt kjent i kommunen, både i kommunestyret og i 
 administrasjonen.
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Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

         
Saksdokumenter:   
(ingen) 
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Revisors presentasjon av fagområdet forvaltningsrevisjon og revisjonens kompetanse 
på området tas til orientering. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
 
Saken er en innledning til kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon.  
 
Hensikten med saken er å besvare spørsmålet «Hva er forvaltningsrevisjon?» og gjennom dette bidra 
til forståelse for fagområdet og sette kontrollutvalget i stand til å oppfylle sin rolle som bestiller av 
forvaltningsrevisjoner.  
 
Kommunens revisor er invitert til å presentere saken.  
 
 
 



 
2

 
 
Hva er forvaltningsrevisjon? 
(kilde: Norges Kommunerevisorforbund) 

Forvaltningsrevisjon er en særegen form for revisjon av offentlig virksomhet som i kommuneloven § 
23-3 blir definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Forvaltningsrevisjon spenner over mange ulike typer undersøkelser i tillegg til vurderinger av 
økonomi, produktivitet og måloppnåelse. Det kan være aktuelt med vurderinger av 
vedtaksoppfølging, overholdelse av regelverket, styringsverktøy og kvaliteten på saksutredningene til 
de folkevalgte organene. Enkelt sagt ønsker man gjennom forvaltningsrevisjon å få svar på to 
kjernespørsmål: 

 Gjør man tingene riktig? 
 Gjør man de riktige tingene? 

Det er lovgivers intensjon at denne typen undersøkelser skal gi de folkevalgte i kommunen 
informasjon om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 
Forvaltningsrevisjon er på den måten ment å fungere som en kontrollmekanisme mellom 
kommunestyret og administrasjonen, og i tillegg ha effekter knyttet til læring. 
 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 1 blir det presisert at kontrollutvalget ikke kan overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer 
eller andre kommunale organer. Kontrollorganene skal altså kontrollere midlene og måloppnåelsen, 
men ikke vurdere innholdet i de vedtatte målene for den kommunale virksomheten. Revisor må legge 
vekt på å arbeide balansert i forhold til politisk sensitive områder. 
 

 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
 
Det er et krav at forvaltningsrevisjon gjennomføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og 
etablerte og anerkjente standarder på området. En slik standard er RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon som er fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund. Den bygger på 
internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International Organization of Supreme 
Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA). Standarden gir veiledning i 
hvordan en forvaltningsrevisjon kan planlegges, gjennomføres og rapporteres. NKRF har med 
utgangspunkt i standarden utarbeidet en egen veileder i forvaltningsrevisjon. 
 
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget ansvaret for å påse at det utføres forvaltningsrevisjon av 
den kommunale virksomheten. Men også kommunestyret har et ansvar for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon i kommunen bl.a. ved å stille de nødvendige budsjettmidler til rådighet for 
kontrollutvalget. 
 
Valg av prosjekter skal gjøres med utgangspunkt i en plan for forvaltningsrevisjon. Planen, som skal 
vedtas av kommunestyret, bygger på en overordnet vurdering av kommunens virksomhet basert på 
risiko og vesentlighet. NKRF har utarbeidet en egen veileder for gjennomføring av overordnet 
analyse (risiko- og vesentlighetsvurdering) (under oppdatering). 
 
Den framgangsmåten som følges ved gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter, kan 
illustreres av følgende modell: 



 
3

 
Figur 1: Dynamisk modell for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Problemstillingene som skal belyses i en forvaltningsrevisjon, må ta utgangspunkt i kontrollutvalgets 
bestilling og formål med undersøkelsen. Til problemstillingene må det deretter utledes 
revisjonskriterier som uttrykker relevante normer eller standarder på det aktuelle området, det vil si 
hvilke krav eller forventninger som kan stilles på et område eller til en tjeneste. Revisjonskriteriene 
utgjør således den målestokken som virksomheten blir vurdert opp mot. Etter at revisjonskriterier er 
utledet, er neste skritt å samle inn relevante data som belyser forvaltningens praksis på området. 
Dette må skje på en metodisk forsvarlig måte, og det er viktig at revisors vurderinger bygger på 
relevante data i et tilstrekkelig omfang. Revisor har da et grunnlag for å vurdere om virksomhetens 
oppgaveutførelse er i samsvar med revisjonskriteriene. Revisors vurdering munner til sist ut i en 
konklusjon. Konklusjonen avgjør om det er grunnlag for å gi anbefalinger til forbedringer. 
 
Revisor redegjør for den utførte forvaltningsrevisjonen i en rapport som legges fram for 
kontrollutvalget etter at kommunedirektøren har fått gitt sitt syn på de forhold som er omtalt. Etter 
behandlingen i kontrollutvalget oversendes rapporten vanligvis til kommunestyret. 
 
Metoder 
 
Ulike tema, formål og problemstillinger krever forskjellige tilnærminger og bruk av metoder. 
Forvaltningsrevisjon kan spenne fra enkle undersøkelser som oppfølging av vedtak, til effektanalyser 
eller juridiske vurderinger. Revisor vil ofte bli stilt overfor krav om å beherske ulike vitenskapelige 
metoder, analyse- og revisjonsteknikker. 
 
Tabellen under viser en oversikt over de mest anvendte datakildene og metodene. 

Datakilde Metoder  Metoder 

  Kvalitative Kvantitative

Regnskap   Regnskapsanalyse

Dokumenter Innholdsanalyse   

Respondenter Samtaleintervju Spørreskjema

Aktører 
Deltakende 
observasjon 

Strukturert 
observasjon
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I forvaltningsrevisjon kan flere forskjellige perspektiver danne grunnlaget for innholdet i en og 
samme undersøkelse, og det kan være grunnlag for å se flere perspektiver i sammenheng i den 
enkelte undersøkelse, avhengig av kontrollutvalgets bestilling og intensjon med undersøkelsen. 

 
Figur 2: Ulike perspektiver i forvaltningsrevisjon 

En undersøkelse om økonomistyring i en kommune kan ha følgende perspektiver: 

 økonomisk perspektiv, 
 organisasjonsperspektiv, 
 vedtaksperspektiv, 
 systemperspektiv, 
 regeletterlevelse, 
 styringsperspektiv, 
 ledelsesperspektiv. 

En undersøkelse om kvalitet i en kommunes sykehjem kan ha følgende perspektiver: 

 brukerperspektiv, 
 vedtaksperspektiv, 
 regeletterlevelse, 
 resultatperspektiv. 

Økonomi, produktivitet og måloppnåelse og virkninger 
 
Som nevnt innledningsvis definerer kommuneloven forvaltningsrevisjon som vurdering av bl.a. 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger. Hva som ligger i disse begrepene kan illustreres 
av følgende effektkjedemodell for den kommunale virksomheten: 
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Figur 3: Modell som viser effektkjeden for den kommunale virksomheten 

Utgangspunktet for modellen er boksen øverst til venstre som illustrerer at innbyggerne har ulike 
behov (boks 1) som vi i vår samfunnsordning har valgt å la kommunene dekke gjennom sin 
tjenesteyting. Hvilke tjenester kommunen skal yte overfor sine innbyggere, følger dels av lover og 
regler og dels av kommunestyrets egne vedtak, og disse danner målene for den kommunale 
virksomheten (boks 2). For å realisere målene må kommunestyret bevilge budsjettmidler (boks 3) til 
anskaffelse av innsatsfaktorer som arbeidskraft, bygninger, teknologi m.m. (boks 4). Innsatsfaktorene 
settes inn i en produksjonsprosess (boks 5) som resulterer i ulike kommunale tjenester (boks 6) som 
antas å ha direkte virkninger for innbyggerne i form av dekning av deres behov og økt velferd (boks 
7). Det gule feltet representerer de elementene som faller innenfor kommunens virksomhet. 
 
Modellen fanger inn de sentrale begrepene økonomi, produktivitet og måloppnåelse og virkninger. 
Begrepet økonomi har fokus rettet mot tilgang og forbruk av innsatsfaktorer. Her ønsker man å få 
svar på om innsatsfaktorene bringes til veie på den mest økonomiske måten. Det vil si om det er 
anvendt: 

 riktige produksjonsfaktorer, 
 i riktig mengde, 
 med riktig kvalitet, 
 til riktig pris, 
 på rett sted, 
 til riktig tid, 
 riktig sammensetning av produksjonsfaktorene ut fra prisrelasjonen mellom dem. 

Produktivitetsanalysen vurderer forbruket av ressurser/produksjonsfaktorer (input) opp mot resultatet 
av produksjonen (output) i form av varer og tjenester og andre resultater. Med output menes antallet 
produkter i form av tjenester, varer, behandlede saker eller lignende som framstilles. 
Produktivitetsanalyser bygger på økonomiske og statistiske analyser og forutsetter en sammenligning 
med sammenlignbare virksomheters nøkkeltall for input og output eller med sammenligning med 
egen virksomhet over tid. 
 
Ved å fokusere på resultatet av tjenesteproduksjonen kan vi undersøke måloppnåelse. Med det menes 
en vurdering av om kommunens produksjon av varer og tjenester oppfyller kommunestyrets 
målsettinger for den kommunale virksomheten. 
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Når vi skal vurdere virkninger, beveger vi oss utenfor den kommunale organisasjonen. Her kan det 
være aktuelt å vurdere: 

 I hvilken grad tilfredsstiller den kommunale virksomheten innbyggernes behov? 
 Hva er de samfunnsmessige virkningene av kommunens virksomhet? 

Helt til venstre i figuren er det også tatt med en pil mellom innbyggernes behov og kommunestyrets 
mål og vedtak. Her er begrepet relevans trukket inn. Med relevans menes en vurdering av i hvilken 
grad kommunens mål er relevante i forhold til å dekke innbyggernes behov. Men en slik vurdering 
ville berøre politiske prioriteringer som jo faller utenfor forvaltningsrevisjonens område. Det som 
likevel kan være aktuelt å trekke inn i en forvaltningsrevisjon, er å peke på konsekvensene av de 
politiske prioriteringene for på den måten å frambringe et bedre beslutningsgrunnlag for de 
folkevalgte. 
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SAK NR. 08/2019 

 
Vestre Toten kommune  

     
 

 
FORVALTNINGSREVISJON: BESTILLING AV 
FORANALYSER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.        
Kontrollutvalget 23.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

   
Saksdokumenter:   
(ingen)  

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
Som ledd i arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 bes Innlandet Revisjon 
IKS om å gjennomføre foranalyse på følgende områder: 

a) …….. 
b) …….. 

 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Saken er en del av kontrollutvalgets arbeid med ny plan for forvaltningsrevisjon.  
 
En foranalyse kan gjennomføres på flere måter. Det mest vanlige for kontrollutvalget er å invitere 
administrasjonen til å orientere om et område, eller så kan man be kommunens revisor om å foreta 
en kartlegging og komme med vurderinger av risiko og evt. forslag til innfallsvinkler til revisjon på 
området.  
 
Saken er satt på dagsorden for å kunne vurdere behovet for å engasjere revisor i en tidlig fase 
dersom kontrollutvalget allerede nå har meninger om tema/områder man ønsker mer kunnskap om 
og som det vil være hensiktsmessig å få revisjonens hjelp til å se nærmere på.  
 
Saken legges frem til drøfting, uten forslag til vedtak.  



 

 

 
SAK NR. 09/2020 

 
Vestre Toten kommune  

 
 
 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.               
Kontrollutvalget 21.01.2020 Kjetil Solbrækken Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Kommunestyrets møte 29.08.2019: 

 Saksliste 
 

2. Diverse avisartikler 
 

3. Neste møte: Tidspunkt/saksliste  

 
 
Vedlegg 1 
  
Vedlegg 2  
 
Muntlig orientering 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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