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1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon 

 
Forvaltningsrevisjon er et viktig verktøy for å føre tilsyn og kontroll med kommunens 

forvaltning og de resultater som oppnås. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 
 
Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på utfordringer og 
eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder. Og for å levere prosjekter som har 
nytteverdi for politikerne, administrasjonen og innbyggerne.  

 

2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon 

 
Kommuneloven fra 01.07.2004 har i kapittel 12 bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og 
revisjon. Det er også vedtatt to forskrifter i tilknytning til kapittel 12 – forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner og forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner m.v. - med virkning fra samme dato. Regelverket inneholder bestemmelser 
vedrørende forvaltningsrevisjon, og elementer som plan for forvaltningsrevisjon og 
overordnet analyse.  
 
Det framgår av forskriften om kontrollutvalg § 10, at det skal utarbeides en overordnet 
analyse som skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. På bakgrunn av denne 

utarbeider kontrollutvalget en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal legges fram for 
kommunestyret. Dette fremgår av forskrift om kontrollutvalg § 10: 
  

 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. 

 
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon i kommunen. 
Dette fremgår av kommunelovens § 77, nr. 4. Revisjonen utfører forvaltningsrevisjon på 
oppdrag fra kontrollutvalget. 

 
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. 
 
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 
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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. 
 

Forvaltningsrevisjon 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. 
 
 

3 Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget behandlet fokusområder for forvaltningsrevisjon i møte 24.09.2008. Dette 
med utgangspunkt i den overordnet analyse utarbeidet av revisjonen. Den overordnede 
analysen var basert på innsamlet informasjon, og var ikke revisjon. På bakgrunn av dette 
har kontrollutvalget valgt ut tre områder de ønsker å prioritere i den kommende perioden. 
 
Kontrollutvalget ønsker å prioritere følgende områder for forvaltningsrevisjon for perioden 

2008-2011: 
 

• Byggesaksbehandling 
Nesodden har lang saksbehandlingstid og høye gebyrer på byggesaker i forhold til 
sammenlignbare kommuner. Det er økt fokus i media på at gebyrene ved byggesaker 
ikke skal overstige selvkost. Avdelingen sliter med saksbehandlerkapasitet. Dette 
medfører lengre behandlingstid som igjen medfører økt risiko for at saker ikke blir 

behandlet tilstrekkelig grundig. 
 
Problemstilling I ”Etterlever Nesodden kommune selvkostregelverket i forhold til 
byggesaksbehandling?” 

 
Problemstilling II ”Er behandlingstiden for byggesaker i Nesodden kommune iht. 
lovkrav?” 

 
Problemstilling III ”Har Nesodden kommune lagt godt til rette for likebehandling i 
byggesaker?” 

 
• Innkjøp 

Innkjøp av tjenester utføres i de enkelte sektorene. Prosjekter i andre kommuner har 
vist svakheter på dette området. Det er stor risiko for at kompetansen på området 

ikke er tilfredsstillende. De økonomiske konsekvensene ved å bryte regelverket kan 
bli svært store. 
 
Problemstilling I ”Følger Nesodden kommune interne retningslinjer og 
forskriftsmessige bestemmelser i innkjøpsprosessen for 
vedlikeholdsutgifter/investeringer og konsulenttjenester?” 
 

Problemstilling II ”Fungerer de interne rutinene for fakturakontroll?” 
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Problemstilling III ”Foretar kommunen innkjøp innenfor innkjøpsavtalene 
(rammeavtalene)?” 

 

• Rutiner for tilgang og autorisasjon i IKT 
Det finnes i dag rutiner for tilgangs- og adgangskontroll i kommunens IKT systemer. 
Men revisjonen erfarer at disse ikke blir fulgt når ansatte slutter eller endrer stilling i 
kommunen. Det er viktig med gode rutiner og retningslinjer rundt 
informasjonssikkerhet og drift av IT. 
Alle sektorene i kommunen er avhengig av IT-systemer som fungerer. Dette berører 
også innbyggerne direkte, fordi det vanskeliggjør saksbehandling og service mot 

innbyggerne. Mulige problemstillinger kan være rundt informasjonssikkerhet og/eller 
drift av IT. 
 
Problemstilling I ”Har kommunen tilfredsstillende rutiner og retningslinjer for å sikre 
informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet? Tilfredsstiller kommunen 
sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriftene?” 
 

Problemstilling II ”Har kommunen rutiner for endringshåndtering innen IT som sikrer 
autorisering, testing og dokumentasjon?” 
 
Problemstilling III ”Finnes det mål, retningslinjer og rutiner for IT i kommunen? 
Følger IT-avdelingen God IT-skikk når det gjelder IT-drift?” 
 
Problemstilling IV ”Har kommunen rutiner for å gjenoppta normal drift etter en 

driftsstans?” 
 
Problemstilling V ”Er det tilfredsstillende arbeidsdeling vedrørende IT?” 

 

4 RAPPORTERING OM GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON  

 
I tråd med tidligere praksis videreføres en fortløpende rapportering til kontrollutvalget og 
deretter kommunestyret, etter hvert gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt.  
Kontrollutvalget skal videre etter gjennomført forvaltningsrevisjon påse at kommunestyrets 
vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.  
 

Dette er utdypet i forskrift om kontrollutvalg § 12. Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporter  

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan 
kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er 
blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets 
mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

 
I følge departementets merknader til § 12 er det kommunens administrasjonssjef som har 
ansvar for oppfølgingen av kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Det 
ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste 
avvik/svakheter i det konkrete tilfelle.
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