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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 kommunestyrets 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 kommunestyret 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 kommunestyret 

gjennom å vedta en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon skal bestemme 

innholdet i og omfanget av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører 

at kommunestyret får en mer aktiv, 

bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon og 

knytter forvaltningsrevisjonsarbeidet 

nærmere til kommunestyret. 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 kommunestyrets 

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 OA: 

« 

 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 25. september 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 
Hvaler kommune 

Flere områder er identifisert som aktuelle til 

forvaltningsrevisjon i perioden 2018-2019. 

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

Hvaler kommune”, 23.11 2017 

 

 

 

 

 

 

3. Gjennomføring av 
forvaltningsrevisjon i 
perioden 2018-2019 

3.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Kontrollutvalget har i møtet 7.12 2017 

vurdert det slik at følgende områder bør være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden 

2018-2019:  

 

I prioritert rekkefølge: 

 

1 Investeringsprosjekters tidligfase 

2 Refusjon og Tilskudd 

3 Fakturaoppfølging - «Røde flagg» 

 

Omtalen av prosjektene er hentet fra 

overordnet analyse 2017. Hvis det er aktuelt 

er også kontrollutvalgets tilleggsbeskrivelser 

lagt til sammen med nye prosjektforslag: 

 

Investeringsprosjekters tidligfase 

Etterevaluering av investeringsprosjekter har 

vist at kvaliteten i tidligfasen er avgjørende 

for om man lykkes. Den mest kritiske fasen i 

prosjekter er ikke gjennomføringen, men 

planleggingen. En feilinvestering kan få 

direkte følger for enkeltinnbyggere gjennom 

dårligere tjenestetilbud eller unødvendig 

høyere lokale skatter og avgifter. Derfor er 

det svært viktig å gjøre et godt forarbeid før 

investeringsbeslutningen gjøres. Fokus bør 

være på tidligfasen fordi det er her 

mulighetene til å påvirke prosjektvalget og 

utformingen er størst, og påløpte kostnader 

er lave. I Concept 45 rapporten ble flere 

kommunale investering undersøkt. Et 

sentralt kjennetegn var at i de prosjektene 

der tidligfasen var mangelfull, der var det 

også kostnadsoverskridelser.  

Investeringers tidligfase defineres som 

perioden fra det første initiativet tas, til 

endelig investeringsbeslutning. I tidligfasen 

legges premissene for hele prosjektets 

gjennomføring.  

En revisjon kan tilpasses prosjektet, gjerne 

med fokus på spesielle risikoområder, og kan 

inkludere et eller flere temaer: 
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Undersøke om kommunen har en 

prosjektmodell, hvilke deler av kommunens 

investerings-virksomhet gjelder den for og 

hva inneholder den. Prosjektmodellen setter 

krav til hvordan prosjektet skal 

gjennomføres. Prosjektmodellen skal lette 

arbeidet med å identifisere og utrede ulike 

alternativer samt sikre tilstrekkelig styring 

og kontroll i gjennomføringen.  

 Undersøke behov, mål og krav: Er det et 

samfunnsbehov som utløser planlegging 

av investeringen, vil et samfunnsmål 

dekkes, vil det gi effektmål for brukerne 

og er det utarbeidet resultatmål for 

kvalitet, tid og kostnad.  

 Undersøke om reelle, alternative 

muligheter er vurdert i prosessen. Behov, 

mål og krav sett i sammenheng definerer 

mulighetsrommet.  

 Undersøke om tilstrekkelige analyser er 

gjennomført. Alternativanalyser skal 

bidra til å velge riktig alternativ som 

løser de identifiserte behovene. Flere 

analyser er aktuelle: Samfunns-

økonomisk kostnad, livsløpskostnader, 

innkjøpskostnader, kostnadsestimater, 

risikoanalyser og synliggjøring av 

usikkerhet.  

 Undersøke om beslutningsgrunnlaget til 

kommunestyret viser hva som besluttes, 

hva er kostnaden, hva inkluderer den og 

hva er usikkerheten.  

 

Revisjonen kan gjøres i forkant av 

investeringsbeslutningen, underveis i 

tidligfasen/ gjennom-føringen eller etter at 

prosjektet er avsluttet.  

 

Sannsynligheten for at kommunen har et 

forbedringspotensiale i arbeidet med 

investeringers tidligfase er middels til stor. 

Konsekvensen av manglende arbeid i 

tidligfasen kan gjøre at kommunen velger 

investeringsalternativer som burde vært 

erstattet av bedre alternativer. Samtidig viser 

også Concept 45 rapporten at mangelfullt 

arbeid i tidligfasen har sammenheng med 

kostnads-overskridelser. 

 

 

 

Refusjon 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 

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. 
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Fakturaoppfølging - «Røde flagg» 

Ifølge næringslivsorganisasjonene Virke og 

NHO utsettes norske bedrifter for flere tusen 

fakturasvindelforsøk hvert eneste år. Det er 

ingen grunn til å tro at tilsvarende ikke 

gjelder norske kommuner. En del kommuner 

har også rapportert om slike forsøk, og flere 

kommuner har også blitt svindlet. Det er 

forsøkt gjort undersøkelser knyttet til 

omfang, men det har vært vanskelig å få 

entydige resultater, blant annet fordi mange 

ikke anmelder slike forhold, og fordi mange 

antakelig ikke oppdager at de har blitt 

svindlet. Typiske eksempler på 

fakturasvindel er fiktive fakturaer for 

tjenester man ikke har bestilt eller mottatt. 

En annen typisk form for svindel, er 

fakturering for tjenester man har mottatt, 

men hvor faktureringen er høyere enn avtalte 

betingelser eller det som er levert.  

Østfold kommunerevisjon har gjennomført 

begrensede fakturakontroller i de fleste av 

våre kommuner, og vi har i nær sagt alle 

undersøkelser avdekket forhold som det har 

vært grunn til å følge opp videre. Slike 

undersøkelser har vært knyttet opp til 

konkrete temaer for revisjon – enten 

investeringsprosjekter eller undersøkelser av 

kommunenes anskaffelsespraksis. Vi har 

imidlertid ikke foretatt en detaljert 

gjennomgang av fakturaer på generelt nivå 

med utgangspunkt i analyser av reskontro i 

Hvaler kommune.  

Et «Røde flagg» prosjekt vil være egnet til å 

avdekke både fakturasvindel, men også 

kunne bidra til å avdekke useriøse eller 

falske leverandører. 

 

Revisjonen har gjennomført «Røde flagg» 

prosjekter i Sarpsborg (2016), Rygge (2016) 

og Moss (2017). I Moss kommune benyttet 

vi for første gang IDEA4 til å gjennomføre 

reskontro- og fakturaanalyse. Ved hjelp av 

IDEA er det mulig å kontrollere samtlige av 

kommunens transaksjoner over en definert 

periode på en effektiv og god måte.  

Det er ikke noe som tilsier at Hvaler 

kommune er mer utsatt for fakturasvindel 

enn andre kommuner. Sett i sammenheng 

med erfaringer og et stort antall fakturaer 

som blir attestert og anvist hvert eneste år, 

mener vi imidlertid at sannsynligheten for at 

slike fakturaer kan forekomme er høy.  

Ulike former for fakturasvindel vil medføre 

konsekvenser i et brukerperspektiv. Penger 

som kunne vært brukt til opprettholdelse 

eller styrking av kommunale tjenester, blir i 

stedet betalt ut til urettmessige mottakere. 

Tilsvarende vil det også ha store 

konsekvenser i et organisasjonsperspektiv, 

blant annet fordi urettmessige utbetalinger 

reduserer økonomisk effektivitet. Det vil 

også medføre konsekvenser i et 

samfunnsperspektiv, eksempelvis tap av 

omdømme dersom det blir kjent at 

kommunen har brukt useriøse leverandører 

og ikke har avdekket dette gjennom 

kontrolltiltak. 

3.2 Kommunestyrets vedtak  

I kommunestyrets sak 14/18 den 15.02 2018 

ble følgende områder vedtatt:  

 

I prioritert rekkefølge: 

 

1 Investeringsprosjekters tidligfase 

2 Refusjon og tilskudd 

3 Fakturaoppfølging – «Røde flagg» 
 

Se omtalen over 

 

3.3 Rammetimetallet til forvaltningsrevisjon 

Av departementets merknader til § 9 i 

Forskrift om kontrollutvalg, framgår det at 

det i siste instans påhviler kommunestyret å 

stille de nødvendige budsjettmidler til 

rådighet for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet 

forslag til budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet til kommunestyret. I vedlegg 

til årsbudsjettet er ressurser til 

forvaltningsrevisjon spesifisert med et beløp 

som utgjør 300 timer. 

 

3.4 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

De overordnede føringene for 

forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for 

forvaltningsrevisjon. 
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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 kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonsrapporter skal 

fortløpende sendes til kommunestyret. 

Generell rapportering fra kontrollutvalget til 

kommunestyret vil ellers skje 

kontrollutvalgets årsrapport til 

kommunestyret. 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 

kommunestyret. Etter samme paragraf har 

kommunestyret delegert til kontrollutvalget å 

vurdere eventuelle behov for endringer i 

planen i planperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


