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1 Bakgrunn og formål
1.1 Bakgrunn
Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen
skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.
Kontrollutvalget i Vestby kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan
for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.

1.2 Formål
Formålet med den overordnete analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon
i fireårsperioden 2016-2019.
For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i
kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være
gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.
Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale
virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Revisor har i analysen gitt sine anbefalinger til
kontrollutvalgets prioritering av områder/tema hvor risiko vurderes som størst. Analysen danner således
grunnlaget for kontrollutvalgets egen prioritering av områder som kan være gjenstand for
forvaltningsrevisjon i planperioden.
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2 Fremgangsmåte og
involvering
Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, herunder teoretisk fundament
og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. I tillegg omtales prosessen og
involveringen av kommunen i arbeidet med analysen.

2.1 Metode
For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data:

 Dokumentanalyse
KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og
økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk og årsbudsjett. Data fra disse kilder er benyttet
i forberedelsene til arbeidsmøte med kontrollutvalget og inkludert i KPMGs omtale av potensielle
risikoer som er vurdert i workshopene.

 Arbeidsmøte med kontrollutvalget
Det er gjennomført et arbeidsmøte for kontrollutvalget, hvor kontrollutvalget har arbeidet med,
herunder vurdert og prioritert risikoområder i kommunen.

 Samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere
KPMG har gjennomført samtaler med administrative ledere og gruppeledere for å få innspill på
utfordringer og risikoområder i kommunen.
I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt risiko for manglende kontroll med vesentlige sider ved
kommunens virksomhet og tjenester:

 Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret
prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder hvor
konsekvensene kan være store dersom risiko inntreffer. Det er på disse områdene nytten av
forvaltningsrevisjoner vil være størst; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens
ståsted og fra et brukerperspektiv.

 I tillegg har vi i analysen inkludert områder hvor revisjon kan ha særlig verdi for kommunen i et
forbedrings- og læringsøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.
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2.2 Prosess og involvering
Analysen er utarbeidet i samspill med ulike deler av kommunen; kontrollutvalg, politiske gruppeledere
og administrasjon. Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områdene med størst risiko. Arbeidet
har vært delt i tre hovedbolker:
1) Kartlegge og forstå kommunen på bakgrunn av sentral dokumentasjon
2) Arbeidsmøte med kontrollutvalg, samt samtaler med administrative ledere og politiske
gruppeledere; for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon
3) Dokumentere analyse
Illustrert har prosessen vært slik:

Bestilling og
innspill fra
kontrollutvalget

Gjennomgang av
eksisterende
plan og analyse
for
forvaltningsrevis
jon

Gjennomgang av
relevante
dokumenter og
KOSTRA

Arbeidsmøter
(workshops) i
kommunen

Oppsummering
og utarbeidelse
av overordnet
analyse

Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO
ERM1, og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av
forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved
virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut mulige prosjekter i 4 overordnede steg. Dette
kan illustreres slik2:

1. Overordnede vurderinger av risiko- og vesentlighet

2. Risikovurdering av vesentlige område

3. Prioritering av risikoområde

4. Valg av
prosjekt

1

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en
internasjonalt innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter.
2

De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret.
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I steg 1 har KPMG gjort en innledende og overordnet vurdering av risikoområder i kommunen, på
bakgrunn av sentral dokumentasjon, samt erfaringer om risikoer generelt i kommunal sektor.
I steg 2 har kontrollutvalget selv gjennom arbeidsmøte vurdert en rekke risikoområder i forhold til
sannsynlighet og konsekvens. I vurderingene ble sannsynlighet og konsekvens delt inn i tre kategorier;
lav, middels og høy, som vist i matrisen under:

For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpekriterier" benyttet:

 Liv og helse
 Sikring av verdier
 Brukerrettighet - oppfylling og kvalitet

 Kostnadseffektivitet/produktivitet
 Politisk aktualitet

I steg 3 har KPMG innhentet ytterligere innspill fra administrative ledere og politiske gruppeledere, samt
utarbeidet endelig forslag til analyse. Analysen foreslår en prioritering av risikoområder, som
kontrollutvalget tar endelig stilling til. Analysen sammenfatter og beskriver de største risikoområdene
basert på arbeidsmøte, innspill og dokumentasjon fra kommunen. Den videre prosessen innebærer at
kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer en plan for forvaltningsrevisjon.
Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående revisjoner i årene som
kommer.
I steg 4 bestilles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved bestilling av enkeltstående revisjoner må
området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva som er relevant og aktuelt å fokusere på,
samt hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og
fremst områdene/temaene for forvaltningsrevisjon, mens kontrollutvalget ved bestillingen av
enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke konkrete problemstillinger som skal
besvares i revisjonen.
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3 Analyse
Nedenfor i 3.1 presenteres en oversikt over risikoområder som revisor anbefaler kontrollutvalget å
prioritere for forvaltningsrevisjon. Dette er de områder hvor risiko er vurdert som størst på bakgrunn av
gjennomgang av dokumentasjon, resultatet av arbeidsmøtene i kommunen samt samtaler med et
utvalg av politiske gruppeledere og administrative ledere. Det er kontrollutvalget selv som foretar den
endelige prioriteringen av risikoområder.

3.1 Oppsummerende risikovurdering
Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/risikoen
vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en
farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer lav
sannsynlig/konsekvens. Sortert ut ifra score/vurdering, er områdene for forvaltningsrevisjon anbefalt
prioritert som følger:
Område

Risiko

1

Store investeringsprosjekter

•

Store prosjekt leverer ikke i henhold til
tid, kostnad og kvalitet

2

Oppfølging av politiske
vedtak

•

Mangelfull oppfølging av politiske
vedtak

3

Offentlige anskaffelser

•

Brudd på lov og forskrift relatert til
offentlige anskaffelser

•
4

Kvalitet i skolen

Varierende kvalitet på skolene med
hensyn til læringsmiljø og
læringsresultat

Helse - og
omsorgstjenester

•

5

Tjenestetilbudet innenfor helse- og
omsorgssektoren samsvarer ikke med
behov

6

Vedlikehold av
kommunale bygg

•

Vedlikeholdsarbeidet er for lite
planmessig/langsiktig

Sanns.

Kons.

Under har vi knyttet noen kommentarer til bakgrunnen for anbefalingen vår:

 Områdene 1 - 3 i tabellen var de områdene som flest respondenter trakk fram som mulig
risikoområder.
– Vestby kommune står overfor store investeringer i årene som kommer, og god styring med

investeringsprosjektene er viktig for å realisere de politiske investeringsvedtakene innenfor de
rammer som er satt.
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– Som ledd i investeringene vil det blir gjennomført omfattende offentlige anskaffelser, som er et

annet av risikoområdene som vurderes som vesentlig. Offentlige anskaffelser skal gjøres i
samsvar med regelverket, som blant annet skal sikre likebehandling og transparens rundt
kommunens innkjøp.

– Oppfølging av politiske vedtak generelt er også et område som er trukket fram som vesentlig

område for revisjon. Realisering av politiske vedtak er en kjerneoppgave for kommunen, og det
må være god intern kontroll for implementere vedtak i tråd med forutsetningen.

 Analysen viser ellers at områdene 4 - 6 kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, men de peker
seg ikke ut som like klare risikoområder som de tre første områdene:

– Kvalitet i skolen er et mulig risikoområde med hensyn til ulik kvalitet i læringsmiljø og
læringsutbytte for elever, og bør vurderes som et aktuelt område for revisjon.
– Helse - og omsorgssektoren står overfor utfordringer med et økende antall eldre og med
påfølgende behov for tilpasninger av tjenestene til forventet utvikling. Det er vesentlig at helse
og omsorg leverer tjenester med høy kvalitet til brukere/pasienter og jobber for å tilpasse
tilbudet til fremtidige endringer.
– Kommunen har arbeidet med å forbedre vedlikeholdet av kommunale bygg, og det kan være
formålstjenlig med oppfølgende forvaltningsrevisjon for å klarlegge effekter av
forbedringsarbeidet.
Nedenfor i 3.2 – 3.5 gis en nærmere presentasjon av risikoområdene som er prioritert under 3.1 samt
noen øvrige områder. I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer som var omfattet av
workshopene kortfattet presentert i tabeller.

3.2 Generell drift
Gjennomføring og styring av investeringsprosjekt
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at Vestby kommune står ovenfor flere store investeringer de
neste årene. Dette har blant annet sammenheng med befolkningsvekst og den demografiske
utviklingen med en økning i antall eldre, som øker presset på de kommunale tjenestene.
I kommunens vedtatte Handlingsprogram 2016 - 2019 er det tatt høyde for nødvendig infrastrukturutbygging på skole- og barnehageområdet basert på gjeldene befolkningsprognoser. Når det gjelder
antall plasser til døgnbasert eldreomsorg, er det i handlingsprogrammet lagt inn investeringer som vil
dekke behovet fram til 2021/2022. Også innenfor kommunalteknikk (vann og avløp) er flere
investeringer under planlegging.
I lys av de mange ulike investeringsprosjekter som skal iverksettes, og økningen i de økonomiske
investeringer kommunen skal gjøre, er investeringsprosjekter av flere vurdert som et risikoområde. Det
er viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å sikre en god gjennomføring og
styring med prosjektene, herunder god kontroll med at leveranser fra eksterne samarbeidspartner i
prosjektene oppfyller kravene som er stilt.
En forvaltningsrevisjon kan kartlegge i hvilken grad kommunen har et forsvarlig system for planlegging,
utredning og håndtering av investeringsprosjekter, eller hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp
underveis. En forvaltningsrevisjon kan også se nærmere på økonomistyring i investerings- og
byggeprosjekt, eller om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i
forbindelse med prosjekt.
En slik revisjon kan potensielt sett avdekke forbedringsområder som kan være nyttige for kommunen i
fremtidige prosjekt.

VESTBY KOMMUNE, OVERORDNET ANALYSE

8

Vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg
Generelt vil etterslep på vedlikehold øke risikoen for at bygninger som benyttes til barnehager, skoler,
sykehjem etc. ikke følger lovpålagte krav, samt at verdien forringes. Manglende vedlikehold kan også
ha negativ innvirkning på lærings- og arbeidsmiljø.
Manglende vedlikehold kan også gjøre det mer sannsynlig at kommunen får pålegg ved tilsyn, og for å
oppfylle pålegg må ressurser gjerne omprioriteres. Dersom kommunen ikke etterlever pålegg innen de
fastsatte fristene, kan kommunen risikere tyngende økonomiske sanksjoner for eksempel i form av
dagbøter.
Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013,
og har siden utarbeidet en vedlikeholdsplan (2015). I inneværende år skal det jobbes med
vedlikeholdstiltak på kommunale bygg for å redusere etterslepet. Resultater av tiltakene vil først vise
seg over tid. I arbeidsmøtet ble vedlikehold av kommunale bygg og anlegg vurdert som et område med
betydelig risiko for å ikke ivareta mål og krav i tilstrekkelig grad.
Det kan være aktuelt med en oppfølgningsrevisjon i slutten av planperioden, da for å undersøke om
igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt, om etterslepet er blitt redusert, og om vedlikeholdsplanen er
blitt fulgt.
En forvaltningsrevisjon kan også se på kommunens samarbeid og forvaltning av boliger til brukere
innenfor rus og psykiatri, og ev. andre brukergrupper.

Helse og omsorg
Det går fram av årsmeldingen for 2015 og i Handlingsprogrammet (2016-2019) at et økende antall eldre
i kommunen vil kreve utbygging av kapasitet i helse- og omsorgstjenestene, samt økt kompetanse.
Økt alder medfører økt sykelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og betydelig økning av
forekomsten av demens. Videre går det fram av årsmeldingen for 2015 at det i større grad må jobbes
for å skape en tjenestestruktur der hverdagsmestring og rehabiliteringstankegang blir grunnlaget for all
helse og omsorgstjeneste som tilbys i Vestby kommune, dette for å kunne møte fremtidens
utfordringer. For å nå målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, må det jobbes bredt og
tverrfaglig. Konsekvensen av å ikke omstrukturere tjenestene tidsnok kan være at kommunen ikke i
tilstrekkelig grad klarer å tilby et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til alle som har behov for det. En
annen konsekvens kan være økte kostnader som følge av kostbare tjenester.
KOSTRA-tall fra 2014 viser at Vestby kommune har en vesentlig lavere andel årsverk i helse- og
omsorgstjenester, enn både fylkes- og landsgjennomsnittet samt snittet til kostragruppe 7.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:
– Om helse - og omsorgstjenestene er dimensjonert i forhold til behov
– Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging
– Bruk av individuelle planer
– Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren
– Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger
hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.

Måloppnåelse og kvalitet på læring i skolen
I årsmeldingen for 2015 går det frem at Vestby kommune ligger likt med nasjonalt nivå både på
nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er litt under kommunes egen målsetning. Samtidig pekes
det i årsmeldingen på et tydelig skille mellom nord og syd i kommunen på nasjonale prøver.
Utfordringer med forskjeller i læringsutbytte mellom nord og syd henger dels sammen med
sosialkulturelle forskjeller i befolkningen. Generelt er utdanningsnivå hos foresatte også høyere i syd
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enn i nord, noe som bidrar til ulikheter i læringsutbytte. De siste 2 årene har sammensetningen i
befolkningen i nord endret seg noe, og elever i nord har hatt en fremgang på nasjonale prøver, men det
er fremdeles ulike resultater mellom skolene i nord og syd i kommunen.
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen jobber med å utjevne nevnte forskjeller ved å heve
læringsutbyttet i nord. Skolen har systemer (PULS for systematisk kvalitetsarbeid, og VOKAL som
vurderingsverktøy) for å følge med på og analysere kvalitet i undervisningen og elevens læringsutbytte.
Skolen jobber også med tiltak for å bedre undervisningen og elevenes læringsutbytte blant annet nord
i kommunen. Det er viktig at kommunen følger med på og analyserer at tiltak og iverksatte prosjekter
over tid har ønsket effekt. Forskjeller i læringsutbytte for elever kan skape ringvirkninger som sosiale
og økonomiske skiller.
De siste årene har Fylkesmannen i Akershus gjennomført tilsyn med spesialundervisning i Vestby, samt
at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot PPT- tjenestene.
En forvaltningsrevisjon i perioden 2016 - 2019 kan rettes inn mot skolens interne kontroll for å sikre
måloppnåelse. Skolens egne systemer og rutiner for intern kontroll, og praktiseringen av disse, kan
gjennomgås for å undersøke hvorvidt kontrollen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å nå målene som
er satt for skolen.

3.3 Regulatoriske risikoer
Offentlige anskaffelser
Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være
underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert
regelverk som kan være utfordrende å etterleve.
Offentlige anskaffelser er blitt trukket fram som et mulig risikoområde av flere. Det pekes på alle
investeringsprosjektene som pågår i kommunen, og hvordan kommunen sikrer at sentrale
bestemmelser blir fulgt. KOSTRA-tall viser at vel 10 % av kommunens brutto driftsutgifter til alle
tjenesteområdene benyttes til kjøp av tjenester fra private.
Årsaker til risiko på området kan generelt være manglende rutiner og varierende praksis for innkjøp og
oppfølging av kontrakter, og liten kompetanse i regelverket. Mangelfull etterlevelse av regelverket kan
påføre kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr pga. feil i innkjøpsprosessen, og at kommunen kjøper
inn til for høy pris, i tillegg til at det kan påvirke omdømmet til kommunen negativt.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til innkjøp og
bruk av innkjøpssamarbeid og rammeavtaler. Faktisk etterlevelse av regelverket kan også være aktuelt,
ikke bare i sentraladministrasjonen, men også ute i de enkelte resultatområdene.

Samhandlingsreformen
Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 viser erfaringene at tempoet på utskrivning
av pasienter har økt. Det går fram av årsmeldingen for 2015 at hjemmetjenesten har en økning i
behandlingskrevende pasienter som er utskrevet fra sykehus. Kortere liggetid på sykehus medfører økt
kompleksitet i tjenestebehovet, noe som krever kompetanseutvikling innen flere fagfelt.
Samhandlingsreformen viser også betydelige endringer i ansvarsforhold mellom kommuner og
helseforetak, noe som gir utfordringer både økonomisk og organisatorisk.
Kommunen har generelt fått mer krevende faglige oppgaver/pasienter og ansvar grunnet overføring av
oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, noe som gir behov for faglig omstilling og heving av faglig nivå.
Samhandlingsreformen krever også godt samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og
fastlegene, og lovpålagte samarbeidsavtaler må etterleves.
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Konsekvensen av mangelfull ivaretakelse av nye oppgaver kan blant annet være at pasienter ikke blir
tilstrekkelig eller rett behandlet i overgang mellom kommunen og sykehus. En rapport fra helsetilsynet
i 2015 om samhandling og utskriving av pasienter fra Akershus universitetssykehus avdekket flere
avvik. Avvikene gikk blant annet ut på at sykehuset ikke sikrer forsvarlig utskrivning av pasienter som
skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at de ikke alltid sikrer
at pasientene som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester,
får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon om oppfølging og behandling etter utskrivning.
En forvaltningsrevisjon kan se på hvorvidt kommunens oppfølging av Samhandlingsreformen er i tråd
med de avtaler som foreligger, og hvordan samarbeidet med involverte parter underbygger et godt
tjenestetilbud. Forvaltningsrevisjonen bør spisses til visse områder innenfor Samhandlingsreformen.

Barnevern og forebyggende arbeid rettet mot familier
KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har lavere netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per
innbygger 0-17 år, enn både lands- og fylkesgjennomsnittet, samt kostragruppe 7. Kommunen har også
flere barn (med undersøkelse eller tiltak) per årsverk i barnevernet. Samtidig ser vi at Vestby kommune
har en noe lavere andel barn (0-17 år) med barnevernstiltak.
I årsmeldingen for 2015 går det fram at behovet for bistand til barn og unge med ulike og sammensatte
vansker har økt noe, og at en økende forekomst av psykososiale og livsstilsrelaterte utfordringer legger
beslag på mye av ressursene i barnevernet. Det er en tendens at familier som trenger bistand, trenger
det i økende grad, og det krever utstrakt tverrfaglig innsats for å lykkes. Videre går det fram at
barnevernet har måttet redusere innsatsen på forebyggingssiden de siste årene, samtidig som at antall
barnevernsklienter har økt.
En mangelfull barnevernstjeneste kan først og fremst gi negative konsekvenser for brukere/
enkeltmenneske, men kan også gjøre kommunen erstatningsansvarlig og påføre kommune et negativt
omdømme.
En forvaltningsrevisjon på dette området kan eksempelvis se på barnevernets internkontroll og
saksbehandlings-/oppfølgingsrutiner, eller den kan fokusere på kommunens arbeid rettet mot
forebygging og hjelpetiltak.

3.4 Økonomi
Økonomistyring
Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen fikk et solid driftsresultat for 2015 på 5,4 prosent.
Samtidig pekes det på at den økonomiske risikoen er høy for årene som kommer. Det vises blant annet
til utbygging i eldreomsorgen samt høy lånegjeld.
KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har en høy netto lånegjeld per innbygger sammenlignet med
snittet til både fylket, landet og kostragruppe 7. I årsmeldingen for 2015 bekreftes dette, og det går
fram at kommunen vil måtte se grundig på inntekter og utgifter dersom renten begynner å stige.
Økonomistyring var også et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon. Konsekvensen av
manglende økonomisk internkontroll kan være ineffektiv bruk av midler eller at avvik ikke blir tidsnok
avdekket. Mangelfull styring kan på sikt påvirke tjenestetilbudet i kommunen.
En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gå inn i hele eller deler av virksomheten for å:
– Undersøke hvilke rutiner og praksis som er knyttet opp mot økonomistyringen i kommunen.
– Se på budsjettstyring og oppfølging, herunder om rutiner for økonomirapportering blir fulgt opp
og hvordan budsjettavvik blir håndtert.
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3.5 Mål, strategi og vedtak
Oppfølging av politiske vedtak
Kommuneloven § 23 pålegger rådmannen å sørge for intern kontroll, blant annet for å sikre iverksetting
og realisering av politiske vedtak. For å oppnå dette er det viktig med klar ansvars- og oppgavefordeling,
og rapportering på status i gjennomføring av vedtak, både internt i administrasjonen og til politisk nivå.
I arbeidet med analysen er det kommet flere innspill på viktigheten av at politiske vedtak realiseres som
forutsatt, herunder at status for gjennomføring og eventuelle utfordringer med gjennomføring
rapporteres. Innspillene gjelder politiske vedtak generelt, men noen områder trekkes særlig fram som
vedtak knyttet til bygg og anlegg.
En forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet kan se på den interne kontrollen med politiske vedtak. En
revisjon kan for eksempel vurdere hvorvidt utredningsarbeidet og fremstillingen av saker til politisk nivå
legger grunnlaget for en god behandlingsprosess. En revisjon kan også kartlegge og vurdere
administrasjonens rutiner og system for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, samt om rutiner
for oppfølging av vedtak etterleves i praksis.
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Vedlegg 1

Identifisering og vurdering av risikoområder

Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:

Generell drift
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Sanns.

1

Interne og/eller eksterne
misligheter3

Alle

2

Støttetjenestene leverer
ikke tilstrekkelig verdi til
kommunen

Servicesenter  Ineffektivitet/dårlig kvalitet
Fellestjenester
hindrer tjenestene og politisk
virksomhet i å gjøre en god
nok jobb, f eks. utredning av
politiske saker.
 Variert/dårlig serviceopplevelse
og dårlig omdømme hos
innbyggerne

3

Post- og arkivfunksjonen
fungerer ikke etter
hensikten 4

Servicesenter 
Fellestjenester


4

Manglende kontroll med,
og drift av, IKT-systemene
i kommunen5

IKT

 Uautoriserte tilganger og
endringer
 Tapt verdiskaping/ineffektivitet
og økte kostnader i
kjernevirksomheten
 Økte drifts- og
vedlikeholdskostnader

5

Store prosjekt leverer ikke
iht. tid, kostnad og kvalitet

Teknisk

 Kostnadssprekk kan føre til
økte gebyrer og relativt store
økonomiske tap
 Kvalitetsutfordringer
 Forsinkelser i prosjekt kan føre
til at inntektsstrømmen fra
investeringen forsinkes, med
følger for øvrig virksomhet

6

Vedlikeholdsarbeidet er for
lite planmessig/langsiktig6

Teknisk

 Vedlikeholdsetterslep som gir
økte kostnader på lengre sikt
 Økte investerings- og
driftskostnader

7

Tjenestetilbudet innenfor
helse- og omsorgssektoren
samsvarer ikke med
behov7

Helse og
omsorg



Kons.

 Tap som følge av intern svindel
og andre personlige vinninger
 Svekket omdømme



Publikum/ansatte får ikke
tilgang på opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet

Alle brukere som har behov
for det, får ikke nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
Dyre/ineffektive tjenester

3

Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med misligheter som tema i 2016.

4

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med dokumentbehandling og arkiv som tema i 2012.

5

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med informasjonssikkerhet som tema i 2012.

6

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013.

7

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.
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Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

8

Manglende samsvar
mellom kvalitet,
tjenestetilbud og behov
innenfor rus- og
psykiatritjenesten

Helse og
omsorg

Mangelfullt tilbud til
flyktninger i kommunen

Alle

9








10

11

12

Tidlig innsats og
forebyggende arbeid rettet
mot barn, unge og familier
nedprioriteres

Oppvekst,
barnevern,
NAV



Kulturtilbudet er ikke
tilgjengelig for alle

Kultur og idrett

 Lite attraktivt for nye
innbyggere
 Dårligere folkehelse



Sanns.

Kons.

Dårligere integrering, f. eks
dårlig språk
Økte kostnader
Økt kriminalitet

Oppvekst




Kons.

Økt risiko for at enkelte blir
langtidsbrukere av systemet
Ikke tilbud til alle som har rett
på tjenester
Uheldige konsekvenser for
enkeltmennesker

Varierende kvalitet på
skolene mtp. læringsmiljø
og læringsresultat



Sanns.

Økende skille i kunnskapsnivå
mellom nord og syd
Ikke fullføring av utdanning
Økt antall innbyggere på trygd
Uheldige konsekvenser for
enkeltmenneske
Kan medføre større behov og
økte kostnader i fremtiden

Regulatoriske risikoer
Nr.

Risiko/ hendelser

Virksomhet

1

Brudd på lov og forskrift
relatert til offentlige
anskaffelser

Alle
Teknisk

2

Brudd på
personopplysningsloven

3

Brudd på arbeidsmiljøloven

Alle – særskilt
tjenesteområde for
helse og
oppvekst
Alle











4

Brudd på lov om
offentlighet

Alle





Økonomiske tap, herunder
erstatningssøksmål og bøter
pga. feil i innkjøpsprosessen
og at kommunen kjøper inn til
for høy pris
Negativt omdømme
Erstatningssøksmål
Negativ påvirkning på
omdømmet

Negative konsekvenser for
enkeltansatte
Negativ effekt på omdømmet
Manglende oppfølging av
sykemeldte
Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Publikum får ikke tilgang til
opplysninger
Negativ påvirkning på
omdømmet
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Nr.

Risiko/ hendelser

5

Brudd på kommunelovens
krav til internkontroll8

6

Brudd på forvaltningsloven

Virksomhet
Alle
Helse og
omsorg
Alle

Sanns.


Feil blir ikke rettet opp og
dette kan igjen medføre
lovbrudd, økte kostnader og
skader.



Forskjellsbehandling – ulik
saksbehandling
Klagesaker - merkostnader



7

Brudd på plan- og
bygningsloven9

Plan og
byggesak




Manglende likebehandling
Manglende samsvar mellom
tiltak og gitte tillatelser/krav

8

Fastsettelse av
selvkostgebyr samsvarer
ikke med krav

Teknisk




For høye eller for lave gebyr
Negativt omdømme

9

Brudd på lovkrav innen
helse og omsorg1011

Helse og
omsorg



Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Brukere får ikke individuell
plan
For lite brukermedvirkning




10

Nye, ukjente oppgaver
som følge av
samhandlingsreformen

Helse og
omsorg






11

12

13

Brudd på barnehageloven –
kommunen sitt ansvar som
barnehagemynde12

Barnehage

Brudd på lovkrav til sosiale
tjenester

Helse og
omsorg
NAV



Barnevernet



Brudd på barnevernloven










Kons.

Utilstrekkelig/feil behandling
av pasienter i overganger
mellom kommunen og
sykehus
Innbyggerne får ikke optimale
tjenester
Økte kostnader for
kommunen
Dårlig omdømme
Mangler i og klager på tilskudd
til private barnehager
Varierende kvalitet på
barnehagene i kommunen
Brukere får ikke nødvendige
tjenester
Dårligere folkehelse
Økte sosiale forskjeller
Enkelte barn blir ikke fanget
opp/negativ konsekvens for
den enkelte
Kommunen kan bli
erstatningsansvarlig
Negativt omdømme

8

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med rådmannens internkontroll som tema i 2014

9

Plan, bygg og geodata – regulering av tiltak i hytteområdene var et prioritert tema i forrige plan for forvaltningsrevisjon.

10

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.

11

Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med Demensomsorg som tema i 2016.

12

Vestby gjennomførte en forvaltningsrevisjon med kommunen som barnehagemynde som tema i 2013
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Nr.
14

Risiko/ hendelser

Virksomhet

Brudd på
opplæringsloven13

Skole,
barnehage



Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Sanns.

Kons.

Enkelte barn blir ikke fulgt
tilstrekkelig opp
Større sosiale og
helsemessige problemer



Økonomi
Nr.
1

Risiko/ hendelser
Lav eller varierende grad
av budsjettstyring14

Virksomhet
Alle





2

Negativ økonomisk
konsekvens nå og for
framtiden
Avvik blir ikke avdekket
Ineffektiv bruk av midler

Investeringsbeslutninger
tas på ufullstendig/svakt
grunnlag

Alle

3

Reduksjon i framtidig
inntektsgrunnlag

Alle




Mindre handlefrihet
Fremtidig krevende
innsparingsbehov

4

Refusjoner/innbetalinger
kommunen har krav på blir
ikke innkrevd

Alle, men
særlig NAV,
Helse og
omsorg og
oppvekst



Økonomisk tap




Det gjøres feil
investeringsbeslutning
Negativ økonomisk
konsekvens

Mål, strategi og vedtak
Nr.
1

Risiko/ hendelser
Mangelfull oppfølging av
politiske vedtak

Virksomhet
Alle
Stab

2

Kommunen har ikke
tilstrekkelig/rett
kompetanse til å dekke
fremtidens behov
Kommunen er ikke nok
rigget til å ivareta
fremtidige eksterne krav

Mangelfull oppfølging av
kommunale planer (f.eks.
klimaplan)

3

4



Feil/andre prioriteringer gir
mangelfull/ineffektiv
realisering av politiske mål
og vedtak

Alle
HR/ Personal



Kommunen greier ikke å yte
tilstrekkelige/tilfredsstillende
tjenester

Alle



Virksomheten påvirkes
negativt (tjenestekvalitet,
økonomi, omdømme,
arbeidsplass etc.).

Alle



Målsetninger blir ikke
realisert

13

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2015.

14

Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune
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