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1. BAKGRUNN FOR PLANEN 
 

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning. For å forestå det 

løpende tilsyn med forvaltningen velger kommunestyret et kontrollutvalg.  

 

I henhold til kommuneloven § 77 nr 4, 2. punktum skal kontrollutvalget 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).  

 

I Forskrift om kontrollutvalg § 10 om Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, 

står det:  

”Kontrollutvalget skal minst èn gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter 

at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon. Planen skal 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.” 

 

Denne planen beskriver mål for forvaltningsrevisjon, resultatet av den overordnede analysen 

samt hvordan forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av kommunens revisor. Til slutt 

beskrives planens tidshorisont og rapporteringen til kommunestyret.  

 

 

2. MÅL FOR FORVALTNINGSREVISJONSARBEIDET 
 

Målet med forvaltningsrevisjon er å gjennomføre systematiske undersøkelser av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

Forvaltningsrevisjonen kan gi viktig informasjon til kommunens beslutningstakere til bruk 

ved blant annet: 

• Kommunestyrets og kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen. 

• Ledelsens vurderinger av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet eller bedre måloppnåelse for kommunen. 

• Sikring av at den kommunale virksomheten drives i samsvar med statlig og lokalt 

regelverk og fastsatte mål. 

• Sikring av at innbyggere og brukere får det tjenestetilbudet de skal ha. 

 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens folkevalgte organer. 

 

 Ås kommune forvalter store økonomiske verdier.  I 2007 var kommunens driftsutgifter på   

692 millioner kroner1). Kommunen er innbyggernes største velferdsprodusent, og det er 

viktig at kommunens midler blir disponert i samsvar med lover og forskrifter og i samsvar 

 
1 I hht  Ås kommunes årsregnskap 2007, s. 5.  
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med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kommunen er avhengig av innbyggernes 

tillit til at kommunen kan løse sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.  

 

 

3. RESULTATET AV OVERORDNET ANALYSE I  ÅS 

KOMMUNE  
 

Det framgår av forskrift om kontrollutvalg § 10 at planen for forvaltningsrevisjon skal 

baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger. 

 

Kommunerevisoren har gjennomført en overordnet analyse for kontrollutvalget i  Ås 

kommune, jf. vedlagte notat. Analysen er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Med 

risiko- og vesentlighetsvurderinger menes en vurdering av hvilke områder av kommunens 

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

som er satt for virksomheten.  

 

Kontrollutvalget behandlet den overordnede analysen i sitt møte den  24. november d.å., jf. 

sak 31/08. Kontrollutvalget oppsummerte  Ås kommunes risiko til å være størst på følgende 

områder som utvalget vil prioritere i perioden:  

 

 

Byggesaksbehandling 

Ås har lang saksbehandlingstid p reguleringsplaner og kartforretning og relativt høye 

gebyrer på området i forhold til sammenlignbare kommuner. Det er økt fokus i media på at 

gebyrene ikke skal overstige selvkost. 

 

Vedlikehold av kommunale bygg 

Store vedlikeholdsetterslep medfører at verdien av kommunale bygg forringes, og 

kommunens ”formue” sakte, men sikkert reduseres. 

 

Rutiner for tilgang og autorisasjon i IKT-systemer 

Det finnes i dag rutiner for tilgangs- og adgangskontroll. Men revisjonen erfarer at disse ikke 

alltid blir fulgt når ansatte slutter eller endrer stilling i kommunen. 

 

Pleie- og omsorgstjenester 

KOSTRA-tall viser at Ås kommune har større kostnader til institusjon enn andre 

sammenlignbare kommuner. Kostnadene har også steget mye fra 2006 til 2007 i forhold til 

tidligere år. Årsaken er ukjent. 

 

Barnevern 

Oppfølgingen av bekymringsmeldinger fra barnehager og andre samt oppfølging av 

fosterhjem er oppgaver som er tillagt barnevernet. Prosjekter i andre kommuner har vist 

svakheter på disse områdene. 

 

Administrasjon 

Ås kommune har vesentlig høyere netto driftsutgifter til administrasjon og styring per 

innbygger enn for resten av landet og kr 654 høyere enn gjennomsnittet for Akershus. 

 

Barnehager 
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Andelen barn 1-5 år med barnehageplass er høy i Ås  sammenlignet med gjennomsnittet i 

Akershus og resten av landet. Fra høsten 2009 vil sannsynligvis en lovfestet, individuell rett 

til barnehageplass tre i kraft. Til tross for bygging av flere barnehager i kommunen de siste  

årene, er mangelen på barnehageplasser fortsatt en utfordring og det har vist seg vanskelig å 

planlegge utbyggingen av plasser i forhold til endringer i søkningen. Det er trolig mangel på 

gode planleggingsverktøy i dette arbeidet. En annen viktig utfordring er behovet for å få 

flere ansatte med pedagogisk utdanning. 

 

 

I 2009 vil kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon på områdene: 

 

1.  Barnevern 

2.  Vedlikehold av kommunale bygg 

 

Utvalget vil årlig ta stilling til hvilke områder som skal  prioriteres de påfølgende år. 

 

Prioriteringen er ikke til hinder for at kontrollutvalget også kan finne det aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor andre tjenesteområder eller med et annet innhold.   

 

I henhold til forskrift om revisjon § 7 om forvaltningsrevisjonens innhold skal det prioriteres 

å undersøke 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. 

 

 

4. GJENNOMFØRING AV 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER  
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal skje i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området.  

 

 I henhold til ”Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” § 9, skal 

kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Pga. manglende kapasitet hos kommunerevisoren har Ås kommune de siste årene satt ut 

forvaltningsrevisjonen på konkurranse ved at kontrollutvalget har invitert et begrenset antall 

selskaper til å komme med tilbud om å gjennomføre revisjonen. 
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Prosjektene velges innenfor de rammene som er fastsatt av kommunestyret i ”Plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon”. Den endelige rammen for hvert prosjekt og valg av 

revisor for det enkelte prosjekt vedtas av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget, ved FIKS, inngår avtale med den revisor som ble valgt til det enkelte 

prosjekt. 

 

Det framgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner at det ved 

gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter skal etableres/utledes revisjonskriterier. 

Revisjonskriterier er normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

vurderes/revideres i forhold til. Revisjonskriteriene skal brukes som grunnlag for å vurdere 

om forvaltningens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og/eller virkninger er i samsvar 

med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger og/eller det regelverk som 

gjelder på området. 

 

Når et tema er identifisert som ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon på, utarbeider 

revisjonen et forslag til prosjektmandat som forelegges kontrollutvalget for beslutning med  

følgende elementer: 

• Bakgrunn - hva er prosjektets foranledning 

• Formål - hvilken nytte forventes 

• Problemstillinger - hva skal konkret undersøkes 

• Revisjonskriterier - hvilken målestokk skal funnene vurderes opp mot, f.eks lover, 

vedtak, standarder 

• Metode - kilder og analytiske grep 

• Omfang (tidsbruk) og ansvarlig for gjennomføring av prosjektet. 

 

 

5. PLANENS TIDSHORISONT OG DELEGERING. 
 

Etter forskrift om kontrollutvalg § 10 skal kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og 

senest innen utgangen av året kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret som delegerer til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planperioden.  Kontrollutvalget foreslår at denne planen 

skal gjelde for perioden 2009 - 2012.  

 

Kontrollutvalget foretar eventuelle justeringer i denne planen hvis dette skulle vise seg 

nødvendig.  

 

6. RAPPORTERING TIL KOMMUNESTYRET. 

6.1 Rapportering av det enkelte prosjekt 

Etter at en forvaltningsrevisjon er gjennomført vil kontrollutvalget ta stilling til hvordan 

denne bør følges opp.  

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og rapporteringen fra kontrollutvalget vil 

derfor skje til kommunestyret. Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret til 

behandling med forslag til vedtak.  
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6.2 Rapportering om gjennomført forvaltningsrevisjon. 

I følge Forskrift om kontrollutvalg § 11 Rapporter om forvaltningsrevisjon, skal 

kontrollutvalget med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon avgi 

rapport til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 

resultatene av disse.  

 

Kontrollutvalget vil følge opp denne bestemmelsen ved å rapportere om hvert enkelt prosjekt 

(jf. 6.1) og gjennom årsrapporten fra kontrollutvalget som oppsummerer alle rapporter 

gjennom det foregående året. 

 

I innstillingen fra kontrollutvalget til kommunestyret foreslår kontrollutvalget rutinemessig 

at rådmannen skal rapportere tilbake til kontrollutvalget om oppfølgingen av rapportens 

anbefalinger.   


