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1. Innledning 

Kommunelovens kapittel 12, Forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner og Forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner m.v. 

inneholder bestemmelser om 

forvaltningsrevisjon. 

 

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for 

at det utføres forvaltningsrevisjon i 

kommunen. Dette framgår av § 77, nr. 4 som 

har følgende ordlyd: 

 

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens 

eller fylkeskommunens regnskaper blir 

revidert på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget skal videre påse at det føres 

kontroll med at den økonomiske forvaltning 

foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak, og at det blir 

gjennomført systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon).» 

 

Gjennom denne bestemmelsen blir 

forvaltningsrevisjon definert som: 

 

«..systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 

og forutsetninger...» 

 

Forvaltningsrevisjonens innhold er 

ytterligere utdypet i forskrift om revisjon § 7, 

første ledd: 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å 

gjennomføre systematiske vurderinger av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

 

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse 

oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler 

er effektive i forhold til målene som er satt 

på området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og 

virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra 

administrasjonen til de politiske organer 

samsvarer med offentlige utredningskrav 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd 

med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/eller om resultatene for 

virksomheten er nådd. 

 

Forvaltningsrevisjonen skal altså foreta 

systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet og måloppnåelse med 

utgangspunkt i bystyrets vedtak og 

forutsetninger. I tillegg kommer vurdering av 

om regelverket etterleves, om kommunens 

styringssystemer og virkemidler er 

hensiktsmessige, og om 

beslutningsgrunnlaget som legges fram for 

politiske organer, er i samsvar med 

offentlige utredningskrav. 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et 

viktig verktøy for kommunens øverste 

politiske organ for å føre tilsyn og kontroll 

med kommunens totale forvaltning og de 

resultater som oppnås. 

 

Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg 

inneholder utfyllende bestemmelser om 

kontrollutvalgets oppgaver ved 

forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 9 

er det kontrollutvalgets ansvar å påse at 

kommunens virksomhet årlig blir gjenstand 

for forvaltningsrevisjon. Av departementets 

merknader til paragrafen framgår det at det i 

siste instans påhviler bystyret å sørge for at 

det blir mulig for kontrollutvalget å oppfylle 

forskriftens krav på dette punktet, blant 

annet ved å stille de nødvendige 

budsjettmidler til rådighet for 

kontrollutvalget. 
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Forskriftens § 10 omhandler plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon og 

lyder som følger: 

«Kontrollutvalget skal minst én gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av 

året etter at kommunestyret eller fylkestinget 

er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

Planen vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget selv som kan delegere til 

kontrollutvalget å foreta endringer i 

planperioden.  

Planen skal baseres på en overordnet 

analyse av kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- 

og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å 

identifisere behovet for forvaltningsrevisjon 

på de ulike sektorer og virksomheter.»  

Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget å 

utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, og denne planen skal 

baseres på en overordnet analyse ut fra 

risiko- og vesentlighetsvurderinger.  

 

Bestemmelsen innebærer at bystyret 

gjennom å vedta en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon skal bestemme 

innholdet i og omfanget av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører 

at bystyret får en mer aktiv, bestemmende 

rolle i forvaltningsrevisjon og knytter 

forvaltningsrevisjonsarbeidet nærmere til 

bystyret. Det framgår av lovforarbeidene at 

dette er ment å styrke forvaltningsrevisjon i 

kommunene 

 

2. Om den overordnede 
analysen 

2.1 Kravene i forskriften ( §10) 

I departementets merknader til bestemmelsen 

omtales overordnet analyse nærmere. Her 

framgår det at hensikten med analysen er å 

framskaffe relevant informasjon om 

kommunens virksomhet slik at 

kontrollutvalget settes i stand til å legge en 

plan for forvaltningsrevisjon, og foreta en 

prioritering av aktuelle 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Det framgår 

av merknadene at analysen kan bygge på 

relevant informasjon fra andre dokumenter 

som er utarbeidet som ledd i kommunens 

plan- og analysearbeid.  

 

Det heter videre at kontrollutvalgets 

prioritering må ta utgangspunkt i de avvik 

eller svakheter i forvaltningen sett i forhold 

til lover, forskrifter og bystyrets vedtak og 

forutsetninger, som analysen avdekker.  

 

Departementets merknader utdyper hva som 

menes med uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” slik: 

 

I uttrykket ”risiko- og 

vesentlighetsvurderinger” ligger at det skal 

gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet det 

er risiko for vesentlige avvik i forhold til de 

vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 

virksomheten.  

 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som 

kan gjennomføre den overordnede analysen, 

sier departementet at kontrollutvalget står 

fritt med hensyn til hvem som skal utføre 

analysen. Det kan være kontrollutvalgets 

sekretariat, kommunens/ fylkeskommunens 

revisor, eller andre. 

 

2.2 Informasjonsgrunnlag og 
dokumentasjon 

Kartlegging av risiko gjøres gjennom flere 

ulike handlinger. Revisjonen skriver i sin 

overordnede analyse: 

«Kartlegging av risiko gjøres gjennom flere 

ulike handlinger: 

 Sentrale styringsdokumenter, slik som 

siste handlingsplan med budsjett, siste 

årsrapport og andre nye 

kommuneplaner, spiller en sentral rolle i 

kartleggingen. Gjennomgang av 

kommunens egne dokumenter bidrar 

dessuten til å kartlegge hva kommunen 

selv oppfatter som relevante 

risikofaktorer i kommende planperiode. 

 Løpende dialog med forvaltningen i 

forbindelse med prosjektarbeid er en 

viktig kanal for informasjon. Det 

forekommer for eksempel at vi avdekker 
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risikoområder som går utover det som 

revideres i den enkelte 

forvaltningsrevisjon. I denne 

sammenhengen må det også vises til at 

det avholdes fast møte med rådmannen 

og kommunalsjefer i kartleggingsfasen, 

for å få administrasjonens innspill på 

aktuelle risikoområder i kommunen. 

Dette ble i år kombinert med  det årlige 

politisk administrative møtet som ble 

avholdt den 22. november 2017. 

 Det er dialog med kommuneansvarlig 

regnskapsrevisor for å kartlegge 

erfaringer og oppfatning av 

risikofaktorer innenfor ulike deler av 

kommunen. Ytterligere kan kontakt med 

øvrig fagmiljø, litteratur og 

publikasjoner på området, samt 

nyhetsbildet bidra til å kartlegge forhold 

som det kan være grunn til å se nærmere 

på. 

 Nytt av i år er at vi har innledet en 

dialog med kommunens kontrollutvalg i 

alle eierkommunene i forhold til mulige 

felles risikoområder. Det har vært 

presentert en del forslag til slike 

områder, og i tillegg innhentet 

opplysninger om andre mulige felles 

risikoområder. I oktober ble det 

arrangert et fellesmøte med 

representanter for kommunene, KU-ene 

og ØKUS hvor forslag til fellesområder 

ble diskutert og vurdert.» 

 

2.3 Resultat etter overordnet analyse i 
Fredrikstad kommune 

Flere områder er identifisert som aktuelle til 

forvaltningsrevisjon i perioden 2018-2019. 

Se KU-sak, vedlegg l:”Overordnet analyse, 

Fredrikstad kommune”, 14. februar 2018.  

 

 

 

 

 

3. Gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i 
perioden 2018-2019 

3.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

 

Kontrollutvalget har i møtet 28. februar 2018 

vurdert det slik at følgende områder bør være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 

2018-2019:  

 

I prioritert rekkefølge: 

 

1 Kontraktsoppfølging (pågår) 

2 Korrupsjon 

3 Cyberangrep og 

informasjonssikkerhet 

4 Refusjoner og tilskudd 

5 Ekstremvær 

6 Personvern 

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra 

overordnet analyse datert 2018: 

 

Offentlige anskaffelser - 

kontraktsoppfølging 

Offentlige anskaffelser var en av risikoene 

som ble valgt ut til revisjon i forbindelse 

med forvaltningsrevisjonsplanen for 

perioden 2016-2017. Kontrollutvalget vedtok 

i april 2016 å igangsette en 

forvaltningsrevisjon som skulle se på 

området og det ble vedtatt en prosjektplan 

som skulle vurdere hvorvidt Fredrikstad 

hadde en tilfredsstillende oppfølging av 

rammeavtaler, samt  hvordan kommunen 

sikrer tilfredsstillende oppfølging av avrop 

på rammeavtaler og kontrakter som inngås i 

forbindelse med enkeltanskaffelser. 

Kommunen satte imidlertid i 2016 i gang 

flere endringstiltak på området og det ble 

ansett som uheldig å revidere området så 

lenge det var i endring, og tiltakene som var 

iverksatt ikke hadde fått tid til å gi effekt. 

Prosjektet ble derfor satt på vent og det ble 

besluttet at risikoområdet skulle vurderes på 

nytt i forbindelse med 

forvaltningsrevisjonsplanen for 2018-2019. 
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Kontrollutvalget besluttet i møtet 6. 

desember 2017 at arbeidet med 

undersøkelsen skulle gjenopptas. 

 

Korrupsjon 

Korrupsjon dreier seg om misbruk av makt i 

betrodd stilling, for personlig gevinst. 

Straffelovens bestemmelser om korrupsjon 

rammer både den som tilbyr og den som 

aksepterer et tilbud om en «utilbørlig 

fordel». Vilkåret «utilbørlig fordel» er en 

rettslig standard, og innholdet i uttrykket vil 

følgelig endres i tråd med 

samfunnsutviklingen.  

 

Det finnes mange ulike korrupsjonsformer, 

både økonomiske og ikke-økonomiske.  

 

Både ledere og medarbeidere i kommunen 

kan komme i situasjoner som åpner for 

misbruk av posisjon og tillitt. Ansatte i 

kommunen kan også oppleve press utenfra 

som kan være utfordrende å håndtere. KS og 

TNS Gallup sin kartlegging av korrupsjon i 

kommuner fra 20131 viste at fire av ti ansatte 

var kjente med forekomst av tilbud om 

utilbørlig fordel i kommunen det siste året, 

mens tre av ti hadde en eller flere egne 

erfaringer med slike tilbud i samme periode. 

De mest utbredte tilfellene var knyttet til 

favorisering av enkeltpersoner/-grupper eller 

aktører/saksutfall, eller omgåelse av 

regelverket. Tilbud om pengeytelser 

forekommer derimot svært sjeldent.  

 

Innbyggerne i kommunen skal være trygge 

på at fellesskapets beste ivaretas i 

kommunens prosesser og 

myndighetsutøvelse. Direktoratet for 

forvaltning og IKT (Difi) sin 

innbyggerrapport fra 2017 viser imidlertid at 

59 % tror det forekommer korrupsjon i sin 

egen kommune, mens 60 % tror det er 

korrupsjon i kommuner generelt. Innbyggere 

i de største kommunene mener at korrupsjon 

er mindre utbredt enn i mindre kommuner. 

 

Svakheter i kommunens 

internkontrollsystem øker faren for 

korrupsjon. Slike svakheter gjør det også 

                                                
1 Ny undersøkelse fra KS er først klar i januar 2018.  

vanskeligere å oppdage korrupsjon som er 

blitt begått. En velfungerende internkontroll 

følgelig avgjørende i kommunens arbeid mot 

korrupsjon. 

 

Revisjonen anser området som vesentlig for 

kommunens økonomi og omdømme, men 

også for de ansatte og innbyggerne. Vi har 

ikke grunnlag for å hevde at dette utgjør en 

særskilt risiko i Fredrikstad kommune, men 

vi mener at det er en generell risikofaktor i 

kommunene. Selv om sannsynligheten 

fastsettes til lav eller middels, vil uansett 

konsekvensene av korrupsjon kunne være 

store, både økonomisk sett, men også vurdert 

ut ifra kommunens omdømme. 

 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 

temaet korrupsjon kan legges opp på flere 

måter. Et utgangspunkt kan være å kartlegge 

ledere og mellomlederes forståelse av 

begrepet utilbørlig fordel, forekomsten og 

konsekvensen av å motta en slik fordel. 

Dersom det gjennomføres kartleggingsarbeid 

i flere kommuner muliggjør det en 

sammenligning mellom funnene i de ulike 

kommunene. Funnene kan i neste ledd følges 

opp med vurderinger og anbefalinger. En 

annen måte å vinkle et prosjekt på er å se 

nærmere på kommunens internkontroll med 

fokus på hvilke kontrollaktiviteter som er 

etablert for å bidra til ledelses styring og 

kontroll på områder som etikk, korrupsjon 

og misligheter. Eller at man gjør begge deler. 

 

Revisjon av IT og informasjonssikkerhet 

Cyberangrep 

De siste årene har antallet cyberangrep rettet 

mot norske interesser økt i omfang. Spesielt 

er det de siste årene vært flere såkalte 

«løsepengenagrep». Dette er angrep med 

krypterende virus gjør filene på en brukers 

klient utilgjengelige og som så krever 

løsepenger for å gi tilgang til 

krypteringsnøkkelen. Bruk av ormer i 

løsepengevirus-kampanjer, slik som 

WannaCry-kampanjen, har fått globale 

konsekvenser, selv om de nasjonale 

konsekvensene var begrensede. 

 

Hendelsen WannaCry tidligere i år 

synliggjorde at vedlikehold av IKT-
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systemene kan være kritisk. I 

Mørketallsundersøkelsen2 oppga 22 prosent 

av virksomhetene manglende oppdatering av 

utstyr eller konfigurasjoner som 

medvirkende faktor til at deres mest 

alvorlige sikkerhetsbrudd oppstod. 

 

Europol3 vurderer at slike virus er den 

skadevaretrusselen med størst samfunns-

konsekvenser.  

 

Det er i mange tilfeller er svært vanskelig å 

hente tilbake krypterte filer, og dette 

understreker viktigheten av å ha gode rutiner 

for sikkerhetskopiering/backup. 

 

Norsk sikkerhets myndighet (NSM) opplyser 

at de registrerer et jevnt trykk av målrettede 

digitale spionasjeoperasjoner fra fremmede 

stater.  

 

NSM opplyser at de erfarer fortsatt at 

digitale angrep så godt som alltid innledes 

med bruk av ulike varianter av skadevare 

distribuert via e-post, og at denne typen 

angrep fremstår med økende grad av 

profesjonalitet. Det er derfor viktig for 

kommunen å sikre gode rutiner knyttet til 

håndtering av e-post. 

 

Revisjonen har ikke konkrete holdepunkter 

for å si at risikoen er større i Fredrikstad enn 

andre steder, men i lys av risikobildet som 

tegnes av norske sikkerhetsmyndigheter 

mener revisjonen at sannsynligheten for at 

kommunen kan bli utsatt for cyber-angrep 

fremstår som meget høy. Konsekvensen av 

et slikt angrep kan i verste fall få store 

konsekvenser både for kommunens mulighet 

til å levere tjenester til innbyggerne, men 

også for kommunens økonomi. 

 

Informasjonssikkerhet  

Den pågående digitaliseringen av samfunnet 

blir drevet fremover og gjort mulig av 

teknologiutvikling. Digitaliseringen gjør at 

stadig flere arbeidsprosesser utføres eller 

støttes av digitale verktøy. Kunnskap om, 

                                                
2 Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR), 

Mørketallsundersøkelsen 2016. 
3 Europol (2017). Serious and organised crime 

threat assessment. 

eller muligheten for å gjennomføre, manuelle 

rutiner forsvinner. Med økt digitalisering 

følger også økte krav til tilgjengelighet av 

viktige IKT-systemer. Dette er helt sentrale 

faktorer når nye, sikre digitale løsninger skal 

planlegges og implementeres. Ny teknologi 

kan gjøre det mulig å lage sikrere løsninger, 

men kan også medføre økt kompleksitet, 

introduksjon av nye sårbarheter og økt behov 

for sikkerhetskompetanse. 

 

NSM opplyser i sin årsrapport at de erfarer at 

økte muligheter innen teknisk sikring ikke 

alltid utnyttes og at mangelfullt teknisk 

vedlikehold av systemer, eksempelvis 

manglende sikkerhetsoppdateringer, skaper 

unødvendige sårbarheter. 

 

Mobile IKT-enheter som kobles til ulike 

offentlige og private nettverk, utgjør også en 

økende utfordring. Ved å koble 

mobiltelefonen eller nettbrettet til 

hjemmenettet eller nettverk på offentlige 

steder kan sårbarheter i et svakt sikret 

nettverk utsette et i utgangspunktet godt 

sikret nettverk på arbeidsplassen for risiko. 

 

En mengde nye og ulike enheter kobles til 

internett. IoT4 vil være en bestanddel i en 

rekke nye teknologiske fremskritt, som for 

eksempel smart grid5, smarte byer, smarte 

hus og autonome biler og skip. 

 

I forbindelse med digitalisering av 

kommunens løsninger er det derfor 

avgjørende å sikre informasjonen slik at den 

ikke kommer på avveie. For eksempel ved 

hjelp av tilgangsstyring, kryptering, osv. 

Personopplysningsloven § 13 med den 

tilhørende forskriftens kapittel 2 oppstiller i 

dag krav til kommunenes sikring av 

informasjon (informasjonssikkerhet). Den 

                                                
4 Internet of Things – tingenes internett – innebærer 

at «dumme» ting som kjøleskap osv. kobles til 

internett for å bli «smarte» 
5 Smart Grid er samlebetegnelsen på et nytt 

generasjons strømnett, hvor en tar i bruk ny 

kommunikasjonsteknologi for å utnytte 

energiinfrastrukturen bedre. Smart Grid 

kjennetegnes ved ulike systemer og komponenter 

som har det til felles at de har fusjonert strømnettet 

med internettet. 
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nye personvernforordningen som trer i kraft 

25. mai 2018 innebærer strengere regler 

knyttet til informasjonssikkerhet.  

 

Vi har ikke opplysninger som indikerer at 

det er en spesiell risiko knyttet til 

informasjonssikkerheten i Fredrikstad 

kommune. Datatilsynets tilsyn med 

kommuner i 2016 viste imidlertid vesentlige 

avvik knyttet til informasjonssikkerhet, noe 

som indikerer at det kan være god grunn til å 

også se nærmere på dette i Fredrikstad. 

Eksempelvis ble det avdekket at 

virksomheter ikke har tilstrekkelig fokus på å 

ivareta personvernet og på å oppfylle 

pliktene i personopplysningsloven knyttet til 

internkontroll og informasjonssikkerhet. 

Dette omfattet virksomheter med ansvar for 

digitaliseringsprosesser, men også for 

virksomheter som i økende grad benytter nye 

digitale løsninger. Datatilsynet vurderer det 

som viktig for virksomhetene å ha et 

akseptabelt nivå på internkontroll og 

informasjonssikkerhet før store 

digitaliseringsprosesser starter opp.  

 

Skytjenester 

I digitaliseringsrundskrivet for 2017, som 

gjelder alle statlige virksomheter, anbefaler 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

å ta i bruk skytjenester når det ikke 

foreligger spesielle hindringer for det, som 

for eksempel særskilte krav til sikkerhet. 

Nasjonal strategi for bruk av skytjenester slår 

fast at offentlige virksomheter skal 

gjennomføre risikovurderinger ved større 

endringer, som etablering av nye digitale 

tjenester. Dette gjelder også alle 

virksomheter som behandler 

personopplysninger. For virksomheter som 

er underlagt sikkerhetsloven, gjelder 

regelverket om sikkerhetsgraderte 

anskaffelser. Sårbarhetene knyttet til 

tjenesteutsetting er ofte relatert til at 

virksomheten får redusert kontroll på sitt 

eierskap, sikringstiltak og tilgangen til sine 

data. Dette er en generell utfordring som 

forsterkes når data lagres og driftes utenfor 

Norge. Etter vår oppfatning vil kommunen 

kunne få nyttig kunnskap ved en 

undersøkelse av kommunens strategier 

knyttet til skytjenester og strategier. 

 

Revisjonen mener det er middels til stor 

sannsynlighet for sårbarheter i kommunens 

informasjonssikkerhet knyttet til kommunens 

IT-drift og digitaliseringsprosesser. 

Revisjonen vurderer konsekvensen av et 

eventuelt brudd på informasjonssikkerhet til 

høy. Dette vil også henge sammen med de 

konsekvensene som det er vist til i 

forbindelse med cyber-angrep. 

 

 Refusjoner og tilskudd 
Øremerkede tilskudd er en bevilgningsform 

som kan benyttes av staten når en politisk 

målsetting skal oppnås av kommuner eller 

fylkeskommuner. Tilskuddet gis som en 

vanlig bevilgning over statsbudsjettet, dvs. 

som stortingsvedtak. Når kommunene 

planlegger å iverksette tiltak for å nå 

nasjonale politiske målsettinger, bør 

mulighetene for å søke del-finansiering av 

tiltakene undersøkes. Fylkeskommunen og 

Fylkesmannen er som regel gode 

utgangspunkt, da de ofte får rollen som 

regional tildelingsmyndighet i de ulike 

fylkene og distriktene, på Statens vegne. 

Andre finansieringskilder vil typisk være 

Helsedirektoratet, Husbanken, Justis- og 

beredskaps-departementet, for å nevne noen.  

 

En forvaltningsrevisjon som undersøker 

kommunens refusjons- og tilskuddsordninger 

kan rettes mot utvalgte enkelt-tildelinger 

eller enkelt-enheter innad i kommunen, 

gjerne med fokus på spesielle risikoområder, 

og kan inkludere et eller flere temaer: 

 

 Undersøke hvilket fokus kommunen 

har på å orientere seg i og søke 

eksterne finansieringsmuligheter, 

herunder hvilke konkrete rutiner, 

prosedyrer de har og handlinger som 

i praksis gjøres i denne sammenheng. 

 Undersøke bokføringen og 

rapporteringen av utvalgte innvilgede 

tilskudd eller refusjoner, herunder 

hvordan kommunen har sikret 

avgrenset regnskapsførsel slik at det 

tydelig fremkommer hva slags 

kommunale utgifter innvilgede 

tilskudd/refusjoner faktisk har 

finansiert. Dette kan så 
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sammenlignes med vilkår og 

forutsetninger som ligger til grunn 

for å oppnå tilskudd/refusjon. 

 Undersøke hvordan kommunen 

sikrer at innvilgede 

tilskudd/refusjoner faktisk blir 

utbetalt til kommunen, herunder at 

man har en betryggende 

internkontroll over hva som faktisk 

mottas i hvert enkelt 

utbetalingstilfelle. 

Undersøkelsen kan gjøres i forkant av at 

tilskudd eller refusjon søkes, underveis eller 

etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet. 

 

I motsetning til ved regnskapsrevisjonens 

ordinære gjennomgang av kommunens 

revisjonspliktige tilskuddsordninger, vil en 

forvaltningsrevisjon kunne bidra til å 

avdekke kommunens eventuelle potensiale 

muligheter for å øke kommunens inntekter. 

 

Tilsagnsbrev og avtaler inneholder ofte 

viktige forutsetninger og vilkår for hvordan 

tildelte midler skal brukes. Den som yter 

tilskudd eller refusjon vil gjerne sikre at 

midlene de yter benyttes slik vedkommende 

har forutsatt. Manglende, eller mangelfull, 

rapportering av slik bruk, eller mangler ved 

bokføringen kan medføre at innvilgede 

tilskudd eller refusjoner trekkes tilbake av 

tilsagnsyter. Dersom tilskudd er utbetalt på 

forhånd, kan dette medføre at kommunene 

blir erstatningspliktig ovenfor tilsagnsyter 

for det de urettmessig har fått utbetalt. Det 

samme vil gjelde i de tilfeller det kan bevises 

at innvilgede midler er brukt på feil måte, i 

forhold til vilkår og forutsetninger.  

 

En annen risiko er at kommunene ikke 

orienterer seg i mulighetene av eksterne 

finansieringskilder og dermed går glipp av 

tilskudd og refusjonsordninger de kunne 

vært berettiget til. Dette kan i sin tur gå 

utover kommunens egen økonomi, samt 

kommunale brukere og innbyggere – som 

kanskje må ut med høyere egenandeler enn 

hva som ellers hadde vært nødvendig.  

 

Sannsynligheten for at kommunen har 

forbedringspotensiale knyttet til refusjoner 

og tilskudd vurderes som middels til stor. 

Revisjonens erfaring tilsier at våre 

kommuner har forbedrings-potensiale, særlig 

når det kommer til fokus på prosedyrer og 

rutiner for å orientere seg i mulighetene til 

ekstern finansiering som finnes. Selv om 

tilsagnsbrev og avtaler ofte setter klare vilkår 

for bruk av innvilgede midler, 

regnskapsrapportering osv., foreligger det 

også en betydelig risiko for at midlene enten 

ikke benyttes konkret til det de var tenkt til, 

eller at regnskaps-rapportering for midlenes 

bruk ikke oppfyller kravene som er stilt eller 

ikke foreligger innen angitte frister. 

Revisjonen vurderer også de økonomiske 

konsekvensene av manglende håndtering av 

refusjoner og tilskudd til å være middels til 

store. Hvert enkelt tilskudd utgjør ikke 

nødvendigvis en stor økonomisk konsekvens 

for kommunen. Imidlertid kan mangler i 

prosedyrer og rutiner som fører til at man går 

glipp av flere tilskudd/refusjoner utgjøre 

store beløp for kommunen. Dette kan også 

føre til at kommunale brukere og innbyggere 

får høyere egenandeler enn hva som ellers 

hadde vært nødvendig eller et dårligere 

tilbud. 

 

Ekstremvær 

Ekstremvær, skred, flom og fare for 

storulykker i by og tettbebyggelse er tema 

som kommunene må ha med i sin 

planlegging. Kommunene må bruke 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven for 

å redusere sannsynlighet og konsekvenser av 

slike hendelser. I denne forbindelse er 

kommunens arealplaner spesielt viktige. På 

grunn av klimaendringer må også 

flom/overvannsproblemer i tettbebyggelse 

og havnivåstigning/stormflo i 

kystkommunene utredes i planleggingen. 

Flom i byer og tettsteder som følge av 

ekstrem nedbør og dårlig kapasitet i 

overvannsystemet er hendelser som ofte gir 

skader for svært høye beløp. 

 

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

(Nkom)6 viser til at Norge i 2016 hadde tre 

tilfeller av ekstremvær som forårsaket skader 

på infrastruktur som ga utfall av kraft og 

                                                
6 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), 

EkomROS 2017. 



 

 
 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019 - 10 - 
 

elektronisk kommunikasjon (ekom). 

Uønskede hendelser kan også oppstå som 

følge av menneskelige feil, uten at det ligger 

ondsinnede intensjoner bak. Eksemplene på 

feilkonfigurering av IKT-utstyr, uforvarende 

aktivering av skadevare og andre handlinger 

som i god tro forårsaker uønskede hendelser, 

er mange. 

 

Ekstrem nedbør 

Alle utbyggingsplaner etter plan- og 

bygningsloven skal ha en risiko- og 

sårbarhetsanalyse som skal identifisere 

forhold som har betydning for det området 

som skal bygges ut. Her må kommunen 

vurdere om klimaendringer vil kunne gi 

andre eller større konsekvenser for 

utbyggingsområdet enn tidligere. Tema for 

analysen kan blant annet være mer nedbør, 

ekstremnedbør, overvann og flom.  

Årsnedbør i Østfold vil øke med ca. 10 % 

frem til 2100, noe som igjen kan føre til økt 

overvannsproblematikk for kommunene. I 

denne forbindelse vises det til at de største 

skadene på bebyggelse og infrastruktur 

stammer fra kraftig nedbør over kort tid.  

 

For å møte utfordringene knyttet til endring 

av klima er det vesentlig at klimatilpasning 

er prioritert som tema i kommunedelplanen.  

 

Langvarig strømbortfall 

Kommunene må ha beredskapsplaner og 

gjennomføre tiltak for å sikre egne 

innbyggere og tjenestemottakere under 

strømbortfall.  

 

Fylkesmannen har bedt kommunene 

utarbeide oversikt over viktige abonnenter 

med særskilt behov for strøm i en situasjon 

med strømrasjonering. Det er viktig at 

kommunene har slike oversikter og at de 

deles med nettselskapet som distribuerer 

strøm i kommunen. Oversiktene danner 

grunnlaget for at liv og helse, viktige 

samfunnsinteresser og samfunnsfunksjoner 

kan prioriteres ved rasjonering av krav. I 

situasjoner med langvarig bortfall av strøm 

må kommunen ha planer og løsninger som 

gjør det mulig å opprettholde livsviktige 

tjenester for innbyggerne.  

 

Selv om sannsynligheten for langvarig 

strømbortfall i tettbygde strøk er liten vil 

konsekvensene kunne være store. Behov for 

nødstrømløsninger i kommunale 

omsorgsinstitusjoner må vurderes i 

kommunens helhetlige ROS- analyse, og 

kommunen må ha beredskapsplaner for 

strømbortfall.  

 

Bortfall av elektrisk kommunikasjon (ekom) 

Mulig årsak til tap av ekom er strømbrudd. 

Ekom er en betegnelse på elektronisk 

kommunikasjon som mobilnett, nødnett og 

internett. Samfunnet er i dag avhengig av 

ekom til flere grunnleggende tjenester som 

samferdsel, helsetjenester, 

betalingsløsninger, kommunale funksjoner 

og lignende. Det kan innføres mange 

beskyttelsestiltak mot brudd i ekom. Det vil 

likevel være en restrisiko for utfall av 

ekomtjenester som gjør oss sårbare.  

 

Sårbarheten er særlig stor ved lengre bortfall 

av ekomtjenester hvor det blant annet kan bli 

umulig eller problematisk å kontakte 

nødetater via elektrisk kommunikasjon, 

nødnettet rammes, og alarmer fra teknisk 

utstyr til driftssentraler vil ikke komme frem. 

I tillegg kan hjemmehjelptjenesten og 

pårørende kan miste kontakt med 

pleietrengende.  

 

Sannsynligheten for at noe ekom som støtter 

samfunnskritiske funksjoner faller ut i lengre 

tid ansees som høy. I Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighets ekom risiko- og 

sårbarhetsanalyse for 2016 vurderes det som 

75-100 % sjanse for en hendelse vil inntre i 

løpet av 5 år.  

Bortfall av ekom vil i seg selv ikke gi 

alvorlige konsekvenser, men følgende kan 

gjøre det både knyttet til liv og helse samt 

økonomi.  

 

Personvern 

Flere av kommunens virksomheter forvalter 

en stor mengde personopplysninger, både 

opplysninger om kommunens innbyggere, 

men også opplysninger om ansatte. 

Kommunen plikter å behandle slike 

opplysninger i tråd med 

personopplysningsloven. 
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Personopplysningsloven krever at 

opplysningene skal beskyttes tilfredsstillende 

mot uberettiget innsyn og endringer – 

konfidensialitet og integritet. Samtidig skal 

opplysningene være tilgjengelige for de som 

trenger opplysningene når de har behov for 

det. Loven stiller krav til etablering og 

oppfølging av tiltak som er nødvendig for å 

oppfylle kravene til behandling av 

personopplysninger – i et 

internkontrollsystem.  

 

I april 2016 vedtok EU en ny forordning om 

behandling av personopplysninger. 

Forordningen erstatter og opphever EUs 

gjeldende personverndirektiv 95/46. 

Forordningen er EØS-relevant, og det legges 

opp til at den skal innlemmes i EØS-avtalen 

og gjennomføres i norsk rett. Regjeringen 

har lagt opp til at det gis en ny 

personopplysningslov som gjennomfører 

forordningen, og at den någjeldende 

personopplysningsloven og -forskrift 

oppheves. Loven skal etter planen tre i kraft 

25. mai 2018 (samme dag som forordningen 

gjøres gjeldende i EU). Forordningen 

innebærer nye7 og strengere regler på flere 

områder, og nye rettigheter for innbyggerne8. 

Blant annet kommer det nye regler om 

avvikshåndtering som pålegger kommunene 

en økt rapportering av avvik til Datatilsynet 

og varsling av berørte. Regelverket endrer 

også reglene knyttet til gebyr og åpner for at 

det kan ilegges bøter på opptil 20 millioner 

Euro alt. 4 % av omsetning. 

 

Brudd på personvern er egnet til å skape 

mistillit, både hos ansatte og kommunens 

innbyggere, noe som igjen kan påvirke 

kommunens omdømme. For å redusere 

potensielle sikkerhetsrisikoer er det, etter 

revisjonens oppfatning, avgjørende at ansatte 

får hensiktsmessig opplæring om krav til 

internkontroll og informasjonssikkerhet, 

ansvar og rutiner, samt riktig bruk av IKT-

systemene. I en fase med nye regler er dette 

                                                
7 F.eks. Innebygget personvern, nye krav til 

informasjon, krav til risikovurderinger og 

personvernkonsekvenser 
8 F.eks. Retten til å bli glemt, retten til å kreve 

begrensning, rett til dataportabilitet, mv. 

ekstra viktig for å sikre at kommunen 

etterlever de nye reglene. 

 

Revisjonen har ikke opplysninger som tilsier 

at det foreligger brudd på regelverket i 

Fredrikstad kommune, men erfaringsmessig 

mener vi at risikoen for brudd er stor. 

Datatilsynet har i perioden 2013 til 2016 

gjennomført nærmere 45 kontroller hos 

norske kommuner og fylkeskommuner. 

Datatilsynet fant at kommunene i stor grad 

sliter med å ha tilstrekkelig oversikt over 

sine behandlinger av personopplysninger og 

med å dokumentere reelle risikovurderinger 

til disse. Datatilsynet fant også at en god del 

kommuner mangler oversikt over plikter 

knyttet til informasjon og innsyn etter 

personopplysningsloven. Noe overaskende 

ble det funnet mindre forskjeller på store og 

små kommuner enn man skulle forvente og 

datatilsynet fant heller ingen tydelige 

geografiske forskjeller. Flere av kommunene 

hadde så graverende avvik at de ble ilagt 

overtredelsesgebyr.  

 

Det faktum at det er nye regler på området 

innebærer, etter revisjonens oppfatning, 

dessuten en økt grad av sannsynlighet for 

brudd på regelverket. Ettersom gebyrene 

som kan ilegges for brudd på regelverket i 

henhold til ny forordning har økt drastisk vil 

dette også innebære en økt økonomisk 

konsekvens. 

3.2 Bystyrets vedtak 

I bystyres sak 47/18 den 15.03 2018 ble 

følgende områder vedtatt: 

I prioritert rekkefølge: 

 

1 Kontraktsoppfølging (pågår) 

2 Korrupsjon 

3 Cyberangrep og 

informasjonssikkerhet 

4 Refusjoner og tilskudd 

5 Ekstremvær 

6 Personvern 
 

Se omtalen over 

3.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 

Av departementets merknader til § 9 i 

Forskrift om kontrollutvalg, framgår det at 



 

 
 Forvaltningsrevisjonsplan 2018-2019 - 12 - 
 

det i siste instans påhviler bystyret å stille de 

nødvendige budsjettmidler til rådighet for 

kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet 

forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet til bystyret. I vedlegg til 

årsbudsjettet er ressurser til 

forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp 

som utgjør 1625 timer. 

 

3.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for 

forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for 

forvaltningsrevisjon. 

Forvaltningsrevisjonen skal videre 

underlegges de eksisterende bestemmelser 

om gjennomføring av forvaltningsrevisjon (jf 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon).  

 

Kommunens valgte revisor gjennomfører 

forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 

Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta 

nærmere planlegging av 

forvaltningsrevisjonen, herunder vedta de 

enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser 

og inngå avtaler om gjennomføring med 

revisjonen. Kontrollutvalget har en egen 

rutinebeskrivelse for bestilling av konkrete 

prosjekt  

 

3.5 Rapportering til bystyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal 

fortløpende sendes til bystyret. Generell 

rapportering fra kontrollutvalget til bystyret 

vil ellers skje kontrollutvalgets årsrapport til 

bystyret. I årsrapporten vises 

kontrollutvalgets aktivitetsnivå, revisjonens 

rapporteringer samt resultater/oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektene.  

 

3.6 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon er etter forskrift om 

kontrollutvalg § 10 vedtatt av bystyret. Etter 

samme paragraf har bystyret delegert til 

kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov 

for endringer i planen i planperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


