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Innledning 
 

Bakgrunn  

 

Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg § 9 påse at kommunens virksomhet årlig 

blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Av forskriftens § 10 følger at utvalget minst en gang i 

valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal 

utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret, som kan 

delegere til utvalget å foreta endringer i planperioden. 

 

Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 

ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for 

forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. 

 

Formål 

 

Formålet med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om kommunens 

virksomhet slik at kontrollutvalget settes i stand til å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og 

prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon. 
 

Kort om analysen 
 

Selve begrepet overordnet analyse indikerer at analysen må ta utgangspunkt i kommunens 

virksomhet på et overordnet plan. Samtidig må den være detaljert nok til å danne grunnlag for å 

utarbeide kontrollutvalgets plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

Innledningsvis gis en overordnet beskrivelse for å sette kommunen inn i en ramme. Denne er ikke 

ment å være uttømmende, men har til hensikt å danne et utgangspunkt for risiko- og 

vesentlighetsvurderingene som gjøres på et mer detaljert nivå. 
 

I departementets merknader til kontrollutvalgsforskriften er det uttrykt at det i risiko- og 

vesentlighetsvurderinger ligger at det skal gjøres en vurdering av på hvilke områder av 

kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og 

mål som er satt for virksomheten. Revisjonen har forsøkt å fremstille dette etter en skjematisk 

inndeling på virksomhetsområder. I den risikovurderingen som er foretatt er det vurdert 

konsekvensene det kan få, dersom risikoen inntreffer og sannsynligheten for at det kan skje. 

Skalaen på konsekvens og sannsynlighet er stor (S), middels (M) eller liten (L).   

 

Grunnlaget for analysen er informasjon hovedsaklig fremkommet gjennom: 

 

• Dokumentanalyse av kommunens vedtatte fireårsplaner (2012-15) og siste vedtatte 

årsmelding (2010). 

• Kommuneplan 2007-2018 

• Tertialmelding nr 2, 2011. 

• Intervjuer og samtaler med kommunens ledelse og sentrale nøkkelpersoner. 

• Kommunens internettsider. 

• Andre tilsynsrapporter mv (Fylkesmann, helsetilsyn etc.). 

• Medieoppslag. 

• Offentlige databaser (KOSTRA, Skoleporten, produksjonsindeksen for kommunene etc.). 

• Erfaringer fremkommet gjennom regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjoner. 
 

Tilnærming og metode er nærmere beskrevet i prosjektplanen for analysen. 
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Anbefaling om fokusområder for forvaltningsrevisjon 

 

De områdene som har stor konsekvens og/eller stor sannsynlighet er utpekt som risikoområder. 

Dette er de områdene som bør ha størst oppmerksomhet når det skal velges/prioriteres 

forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 

Revisjonen gjør samtidig oppmerksom på at analysen skal være til hjelp for kontrollutvalgets 

prioriteringer mellom de ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget står selvfølgelig fritt til både å velge ut andre områder, 

samt foreta andre risikovurderinger enn de som revisjonen har foreslått i denne analysen.  

 

Ut fra revisjonens risikovurdering kan følgende områder være aktuelle for forvaltningsrevisjon i 

Enebakk kommune i planperioden: 

 

▪ Offentlige anskaffelser. 

▪ Økonomi –oppfølging og styring. 

▪ IKT. 

▪ Oppfølging av politiske vedtak. 

▪ Internkontroll – generelle rutiner. 

▪ Skole – levere lovpålagte tjenester. 

▪ Barnehage – effektiviseringer. 

▪ Samhandlingsreformen. 

▪ Sykehjem  

▪ VAR-området 

▪ Vedlikehold av kommunale bygg 
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Sentrale forhold - utfordringer og utviklingstrekk 
 

Overordnede mål 
 

Kommunens hovedmål er i følge kommuneplanen: 

 

• Enebakk skal ta vare på sine spesielle kvaliteter ved å utvikle grønne og landlige  

bomiljø, legge til rette for bruk og forvaltning av kulturlandskap og verne om 

markagrensene. 

 

• Kulturbegrepet skal inkludere skapende og utøvende kultur, idrett, organisasjonskultur, 

kulturarv og kulturminnevern. 

 

• Miljø og helse skal være styrende for kommunens virksomhet. 

 

• Enebakk skal være en trygg og trivelig kommune med gode nærmiljø og fellesskap, der 

innbyggerne tar medansvar for hverandre og får dekket personlige og samfunnsmessige 

behov. 

 

I kommuneplanperioden skal følgende satsingsområder vektlegges spesielt: 

 

• Oppvekstmiljø for barn og ungdom 

• Pleie- og omsorg 

• Tettstedsutvikling 

 

Demografi 

Kommuneplanen legger med basis i tall fra Statistisk sentralbyrå, opp til en årlig 

befolkningsvekst på 1,5 %. Det betyr at innbyggertallet i Enebakk forventes å øke fra ca 10 500 i 

2011 til 11 250 i 2015. 

 

Kommuneplanens prognose tilsier at andelen av befolkningen over 67 år vil stige fra 29 % i 2011 

til 35 % i 2015. Kommunen forventer at dette vil gi store utfordringer spesielt innen helse- og 

omsorgområdet.  

 

Organisasjon 

Enebakk kommune hadde totalt 531 årsverk pr 31.12. 2010 (716 ansatte) Dette var en økning på 

nesten 18 årsverk fra 2009. Om lag 82 % av de ansatte er kvinner. Samlet sykefravær i 2010 var 

på 8,25 %, som er en nedgang på 2 % fra 2009. Det egenmeldte sykefraværet har steget mens det 

legemeldte har sunket. 

 

Kompetanse er viktig innenfor alle fagområder. Spesielt er det risiko knyttet til tilgangen på 

kompetanse som følge av innføringen av samhandlingsreformen. I tillegg er det en utfordrende 

situasjon i deler av teknisk sektor, hvor ingeniørmangel kan skape vansker for fremdriften av 

byggeprosjekter og rehabiliteringer av vann og avløpsnettet. Innenfor barnehagesektoren kan 

mangelen på førskolelærere gjøre at det blir vanskelig å nå de kvalitetsmål som er fastsatt i 

lovverket. 
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Økonomi  

 

Enebakk  kommune har en meget stram økonomi. Kommunen legger ikke opp til å imøtekomme  

fylkesmannens krav om 3% -5 % driftsresultat.   

 

Underskuddet i økonomiplanen er planlagt dekket ved en gradvis reduksjon i avdelingenes 

rammer og delvis inndekning ved bruk av tidligere års overskudd som er avsatt i 

disposisjonsfond. Ved utgangen av 2014 vil fondet være tomt. 

 

Kommunen har høy lånegjeld som tilsvarer 100 % av inntektene (fylkesmannen anbefaler 50%). 

Lån pr innbygger er angitt til 52.007 kr. 

 

Tjenesteområder 

Sentraladministrasjonen 

Rådmannen mener at det er behov for å styrke personalressursene i avdelingen med minst 

en 70 % stilling knyttet til innkjøp. Kommunen mener at med tanke på de store beløpene 

kommunen kjøper inn årlig vil det være økonomisk gunstig på sikt å styrke innkjøpsfunksjonen. 

Dette er det imidlertid ikke funnet rom for. 

 

Kultur og oppvekst 

Innen kultur- og oppvekst har kommunen utfordringer knyttet til økt behov for vikarer som 

følge av høyt sykefravær. Den økonomiske rammen for 2012 vil etter handlingsprogrammet 

innebære følgende konsekvenser: 

  

• Reduksjon av utgifter til spesialundervisning vil medføre kutt i delingstimer. 

• Kutt i kompetanseutvikling. 

• Manglende IKT-utstyr i barnehagene etter krav satt i rammeplan for barnehager. 

• Fjerning av flere lekeapparater i barnehagenes uteområde fordi de ikke tilfredsstiller 

sikkerhetskravene. 

• Manglende midler for videreutdanning av lærere og kompetanseheving i skolen. 

• Tiltak for å i møtekomme disse utfordringene er ikke tatt med i rammen for 2012. 

 

Oppgavene skal løses/prioriteres innenfor avdelingens gitte ramme. Innsparingene skal skje ved 

å effektivisere driften av kommunale barnehager. 

 

Helse og sosial 

Helse- og omsorgavdelingen melder om stort press på hjemmetjenesten, og varsler 

om mulige lovbrudd på grunn av de stramme rammene. Dette må sees i sammenheng med 

samhandlingsreformen.  Kutt i tjenestene vil i all hovedsak gå utover de eldre i kommunen. 

Reduksjon av rammen til barnevern vil tas på hjelpetiltak i hjemmet. Dette vil kunne medføre økt 

antall omsorgsoverdragelser da enheten kommer senere inn i forløpet for et barns utvikling. 

 

Teknikk og miljø 

Rammene er betydelig redusert i økonomiplanperioden. Kommunens begrunnelse for dette er 

hovedsakelig overføring av penger fra avløpsområdet til finansområdet for å dekke økte 

kapitalkostnader knyttet til avløpsinvesteringer.  

 

Etterslep på vedlikehold av bygg vil fortsette å øke i planperioden.  
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Vikarbruk til hjemmehjelp er ikke tatt med videre. Dette innebærer at de som har fått vedtak om 

hjemmehjelp til renhold, ikke får tjenesten ved sykdom/ferie. 

 

Rådmannen ser at det er et sterkt behov for en kommuneplanlegger men kan ikke øke rammene 

med tilsvarende. En slik stilling vil bli vurdert innført ved endringer i personalet. 
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Risiko- og vesentlighetsvurderinger, Enebakk kommune 
 

Administrasjon og støttetjenester 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

1 Offentlige 

anskaffelser 

 

 

 

 

Risiko for brudd på lov om 

offentlige anskaffelser: 

- Komplekst regelverk 

- Generelt risikoutsatt 

S M 

Gjennomført revisjon i 

2011. Området er fortsatt 

under oppfølging og har 

stort fokus. 

 

Det er avsatt midler til en 

100 % -stilling som 

innkjøper 

Effektive innkjøp kan 

gi store besparelser 

 

Etterlevelse viktig for 

kommunens 

omdømme. 

 

Kommunen kan bli 

ilagt gebyrer ved 

overtredelse av loven. 

2 Økonomi Risiko for svikt i oppfølging og 

kontroll av økonomien. Risiko for  

at lovpålagte oppgaver ikke blir 

ivaretatt. 

 

- Stram økonomi. Utgifter til 

tjenester og pensjoner vokser 

mer enn inntektene. Medfører 

innsparinger og bruk av fond, 

som begrenser det økonomiske 
handlingsrommet. 

- Det legges ikke opp til å 

imøtekomme fylkesmannens 

anbefaling om 3-5 % 

driftsresultat. 

- Uforutsette utgifter vil måtte 

dekkes inn gjennom 

innsparinger. 

- Risiko for ikke å nå fastsatte 

innsparingsmål. 

- Nytt regelverk tillater ikke å 

bruke mva. kompensasjon til 
drift. 

- Høy lånegjeld gjør kommunen 

sårbar for eventuelle 

renteendringer.   

    S M 

2011 regnskapet viser et 

overskudd på 22,5 mill 

kroner. 

Brutto driftsresultat var 

0,9 % av driftsinntektene. 

God økonomistyring 

er viktig for å kunne 

levere lovpålagte 

tjenester innenfor 

vedtatt budsjett. 

 

 

3 IKT Risiko for manglende 

egenkompetanse  

- IKT kompetansen sitter for en 
stor del i annen kommune 

(Øyeren IKT).   

 

Risiko for mangel på dataverktøy, 

og for manglende opplæring pga 

presset økonomi.  

- Flere skoler er ikke fornøyd 

med IKT satsningen. 

- Underdekning av PC’er i noen 

virksomheter 

S M 

Kommunen deltar i 

Øyeren IKT.  Gir 

stordriftsfordeler og et 
større kompetansemiljø. 

Fungerende IT-

systemer er av 

vesentlig betydning.. 
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4 KOSTRA Risiko for at KOSTRA 

rapporteringen ikke er korrekt 

M M 

 Viktig at informasjon 

om tjenesteyting og 

økonomi er korrekt, 

også av 

sammenlignings-

hensyn. 

5 Oppfølging av 

vedtak 

Risiko for manglende oppfølging 

av politiske vedtak 
S M/L 

Kommunen har 

oversikter i sine 
styringsdokumenter over 

vedtak fattet hvert år 

 

6 Internkontroll Risiko for mangelfull oppfølging 

av retningslinjer og rutiner 

− Manglende 

kontrollfunksjoner er 

avdekket i sammenheng 

med flere undersøkelser 

og revisjoner 

S M 

 Vesentlig av hensyn 

til: 

− Sikre 

måloppnelse 

− Overholde lover 

og regler 

− Korrekt 
rapportering 



FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

___________________________________________________________________________ 

Overordnet analyse i Enebakk kommune   Side 9 
 

 

Kultur og oppvekst 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

7 Skole 

 
 

Risiko for manglende måloppnåelse 

av lovpålagte tjenester 

 

- Høye kostnader til 

spesialundervisning 

 

- Store elevgrupper 
 

- Oppnådde 

grunnskoleskolepoeng er 

gjennomsnittlig noe lavt 

 

- Utfordring å få ansatt lærere 

med rett kompetanse. 

 

- Risiko for at PPT ikke 

overholder 

behandlingsfristene, 
- Avhengig  av å leie 

ekstern kapasitet 

S M 

Høyt fokusområde både 

fra foreldre og FAU. 

Media følger også 

området tett. 

 

Fylkesmannen har 

oppfølging av 
timeantallet på skolene 

 

Det er vedtatt ny modell 

for fordeling av midler 

skolene imellom. 

 

 

 

 

Stor betydning for 

den enkelte elev at 

undervisningen er 

tilfredsstillende 

 

Viktig at det enkelte 

barn får den hjelp det 
har krav på. 

 

Området har stort 

fokus, og høy 

samfunnsmessig 

konsekvens. 
 

8 Barnehage 

 
 

Barnehagene skal foreta 

innsparinger på 7 mill kr i 2012. 

Risiko for at  innsparingsmålene 

ikke nås. 

 

Risiko for at manglende 

opprettholdelse av kvalitetsnivå 

 
- I følge Kostra bruker 

kommunen mindre penger på 

barnehager enn andre 

kommuner.   

 

- Utfordring å rekruttere 

personell med riktig 

kompetanse 

 

- Høyt sykefravær som generer 

behov for vikarer. (17,2% i 
2010) 

M S/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lovpålagt krav. 

9  Risiko for manglende 

likebehandling mellom kommunale 

og private barnehager. 

− Kommunens beregninger 

foretas etter departementets 

modell. 

− Enkelte private aktører klager 

på utregningene til kommunen. 

 

M M 

Forholdet vil blir fulgt  

opp som en del av 

regnskapsrevisjonen for 

2011/2012 
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Helse og omsorg 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurderin

g 

Risikoreduserende tiltak Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

10 Pleie og omsorg 

 
  

Risiko for manglende oppfølging 

av kvalitetsarbeid, rutiner og 

prosedyrer ved sykehjem 

− stilling som spesialkonsulent 

som fulgte opp dette er fjernet 

M M 

 

 

Vesentlig for å 

implementere 

endringer i lov og 

forskrift ikke, samt 

generelt 

kvalitetsutvikling. 

11 Pleie og 

omsorg 

Samhandlingsreformen,  

risikoområder: 

 

− Risiko for at kommunen ikke  

disponerer nok plasser til ta i 

mot utskrivningsklare 
pasienter 

− Risiko for at proaktive tiltak 

for å redusere antall 

henvisninger til AHUS ikke 

gir forventet virkning. 

− Risiko for at kommunen ikke 

klarer å skaffe riktig 

kompetanse for å håndtere 

pasienter som utskrives 

− Risiko for mangelfull 

finansiering 

− Risiko for uklare 

samarbeidsavtaler  med 

helseforetaket og andre 

kommuner  

− Risiko for manglende 

oppfølging mot fastlegene 

− Risiko for svikt i IKT-

systemer 

− Risiko for mangelfull 

koordinering. 

S S 

  

12  

 

Risiko for feil ved brukerbetalinger 

i institusjon 

 

Risiko for manglende kontroll ved 

bruk av beboeres og 

hjemmepleiedes penger 

M M 

Kommunen har hatt egen 

oppfølging ift. disponering 

av beboeres penger. 

Viktig for den enkelte 

bruker, for ansatte, og 

for kommunens 

omdømme. 

13  Internkontroll  

 

− Mangelfull internkontroll for 
legemiddelhåndtering i 

hjemmetjenesten og sykehjem? 

− Risiko for avvik i oppmøte-

frekvens og tilstedetid i 

hjemmetjenesten 

 

− Kvalitetssikring av tjenesten 

og krav til utstrakt registrering 

M M 
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og dokumentasjon er i følge 
rapport fra Helsetilsynet en 

utfordring for 

hjemmetjenestene og i 

sykehjem 

14 NAV/ Sosial Risiko for manglende integrering 

av flyktninger.  

− Budsjettet til NAV reduseres 

med 600 000 kr, Kommunen 

varsler at dette vil kunne 

påvirke integreringen av 
flyktninger 

M M 

  

15  Samhandling mellom kommune og 

NAV. Det kan være av interesse å 

undersøke hvordan dette fungerer. 
M M 

 Stor reform som har 

virket noen tid. 

Derfor av interesse å 

undersøke. 

16 Barnevernet 

 

 

Risiko for manglende etterlevelse 

av lovverk. 
Barnevernet skal spare 300 000 kr 

på hjelpetiltak. Kommunen 

vurderer at dette vil kunne medføre 

at barnevernet kommer senere i 

inngrep med enkeltsaker.  

 

Tilsyn med fosterhjem har vært et 

tema i mange kommuner.  Det kan 

være tjenlig å kontrollere hvordan 

dette ivaretas i Enebakk 

 

M M 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltningsrevisjon 

gjennomført i 2007. 

Mangler i tjenesten 

kan få store 
konsekvenser for de 

det gjelder  



FOLLO DISTRIKTSREVISJON 

___________________________________________________________________________ 

Overordnet analyse i Enebakk kommune   Side 12 
 

 

Teknikk og miljø 
Nr Område/ 

oppgave 

Risikoområder 

 

Risikovurdering Risikoreduserende 

tiltak 

Vesentlighet 

Konse-

kvens 

S/M/L 

Sann-

synligh 

S/M/L 

17 Teknisk sektor 

 

 

Risiko for at tjenester ikke kan 

leveres, eller at vedtatte  

innsparingsmål ikke nås 

 

Kommunen  har redusert 

budsjettområdet. Totalt sett har 

Teknisk avdeling fått større kutt 
enn andre avdelinger 

 

Pga. mangel på bemanning innen 

vei er det risiko for ikke å 

gjennomført vedtatte prosjekter. 

M S/M 

.   

18  − Risiko for mangelfull 

rehabilitering av VA-nettet.  

 

− Med den rehabiliteringstakten 
som har vært vil det ta nesten 

200 år å fornye alle rørene. 

 

− Kapasitet til å håndtere økt 

utskiftingsgrad?. 

S M 

Budsjettene er økt de 

neste årene 

Utskiftingsgraden av 

ledningsnettet har 

vært for lav. 

19  − Risiko for manglende 

vedlikehold av kommunale 

bygg. 

− Ikke avsatt budsjett til 
uforutsette behov. 

S M 

Vedlikeholdsplan skal 

utarbeides 

Viktig å ta vare på de 

verdiene som ligger i 

kommunens 

eiendommer. 

20 Prosjektstyring Risiko for svikt i planlegging og 

styring av byggeprosjekter. 

M M 

Forvaltningsrevisjon 

gjennomført i 2011, 

området er styrket med en 

stilling. Prosedyrer og 

rutiner er tilfredsstillende 

Med stram økonomi 

er man avhengig av 

stam oppfølging av 

prosjekter 

 

 

 

 

 

 

 

 


