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| 25 år siden … |
Av Torbjørn Olsen 

1988 var landsmøteår. Det 21. landsmøte skulle avvikles 
i Ibsenhuset i skien i juni. Fylkesforeningen fikk som vanlig 
anledning til å reklamere for sitt distrikt. 

I ”Telemark – Norge i miniatyr” ble nevnt Henrik Ibsen, 
A. o. Vinje, Tarjei Vesaas, Theodor Kittelsen og sondre 
Norheim foruten Gaustatoppen, sam eyde og tungtvannet. 
mye å skryte av. - I ”Skien – Telemarks hovedstad” ble 
nevnt blant annet et innbyggertall i underkant av 50.000 
og at byen var 600 år i 1958. Det opprinnelige navnet på 
byen var ”Skidan”, men da byen fikk sitt privilegiebrev av 
Kong Fredrik III i 1662 fikk byen navnet ”Scheen” som 
fortsatt var det mest brukte uttalen. en lang artikkel om 
”Telemarkskanalene – turistvei og samferdselshistorie” 
startet slik: ”Ta båten til fjells! Maken til motsetningsfylt 
fyndord skal en lete lenge etter. Men likevel enkelt å 
oppleve.”

som vanlig hadde mange betydningsfulle menn meldt sine 
adkomster til landsmøtet. statsråd William engseth og 
Ks-leder Jacob eng var de fremste. Dessuten underdirektør 
Arvid m. Hannerød, statsautorisert revisor Lasse Birkeland 
og adm. direktør Jan Wibe i KDØ. – eneste høne i kurven 
var ordføreren i skien, einfrid Halvorsen.

Alt lovet godt for en vellykket sammenkomst.

Justisdepartementet hadde 6. oktober 1987 henvendt seg 
til en del høringsinstanser vedrørende forslag til endring i 
ordningen med desisjon av overformynderiregnskapene.  
NKrF var utelatt som høringsinstans. – etter kontakt med 
en saksbehandler i departementet hadde vårt forbund likevel 
mottatt henvendelsen 18. januar 1988.

I sitt svar av 1. mars 1988, underskrevet av formann Annar 
Fængsrud og sekretær reidar enger, framkom en viss 
misnøye idet det het: ”Innledningsvis vil vi bemerke at 
Norges Kommunerevisorforbund representerer praktisk talt 
100 % av kommune- og fylkesrevisorene i Norge. Det burde 
derfor være naturlig at forbundet uttaler seg i saker som 
gjelder revisjon og desisjon av de regnskaper som føres i 
kommunene og fylkene.”

Til selve endringsforslaget som gjaldt en overføring av 
desisjonsmyndigheten til fylkesmannen alene, hadde 
forbundet ingen bemerkninger.

Forbundet holdt tydeligvis følge med tiden i det 
forbundsstyrets møte 16. og 17. mars ble holdt på Kielfergen.
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sammenligning av kommunal 
regnskapsrevisjon i Norden

\ \  FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET  . . .  \ \

r
apporten er laget av BDo. Uten at det framgår 
av rapporten er det grunn til å anta at bestill-
ingen av denne rapporten er et av departement-
ets oppfølgingstiltak fra rapporten «85 tilråd-

ingar for styrkt eigenkontroll i kommunane». 
Forfatterne av rapporten har hatt et noe tynt datagrunn-

lag og tar forbehold for så vel fullstendighet som riktighet, 
men så langt jeg kjenner situasjonen gir den et rimelig 
riktig bilde. 

Tittelen på rapporten indikerer at det kun er regnskaps-
revisjon som behandles, men den tar også opp spørsmål 
om etterlevelsesrevisjon, uavhengig av om dette er definert 
som regnskapsrevisjon eller ikke. rapporten viser at det 
er ulikheter knyttet til revisjonsinnholdet på flere områder. 
Av de forholdene NKrF har været mest opptatt av, er det 
ulikheter på følgende områder:

•  Vurdering av etterlevelse av andre lover og regler som 
ligger til grunn for transaksjonene i regnskapet. I 
 rapporten nevnes bl.a. anskaffelsesregelverket, selv-
kostregelverk og finansforvaltning.

•  Vurdering av intern kontroll som ikke har direkte 
påvirkning på regnskapet.

•  sertifisering og krav til oppdragsansvarlig revisor.
•  Kvalitetskontroll.
Noen av de forholdene som omtales i rapporten kan 

utvikles gjennom god kommunal revisjonsskikk. Dette er 
et begrep med dynamisk innhold, som NKrF selv er en 
dominerende aktør i utviklingen av. God kommunal 
revisjons skikk inngår i begrepet god offentlig revisjons-
skikk, noe som medfører at utviklingen i de internasjonale 
standardene for riksrevisjonen (IssAI) vil legge føringer 
på innholdet i begrepet god kommunal revisjonsskikk.  

Vår revisjonskomite har over lengere tid arbeidet 
 systematisk med spørsmål knyttet til utviklingen av god 
kommunal revisjonsskikk innenfor regnskapsrevisjon. 
Formålet med dette arbeidet har vært og vil fortsatt være 
å trekke fram områder innenfor kommunal regnskaps-

revisjon hvor revisors oppgaver og plikter bør fremkomme 
tydeligere i god kommunal revisjonsskikk. I tillegg til å 
bygge på internasjonale oppfatninger, vil også nasjonale 
revisjonsmyndigheters prioriteringer være retningsgivende. 
Dette er forhold som er viktig for revisor men ikke minst 
også for kontrollutvalgene, slik at de kan ta stilling til hva 
de mener eventuelt bør bestilles i tillegg til ordinær regn-
skapsrevisjon.  

resultatet av dette arbeidet er tema for ett av foredrag-
ene på årets fagkonferanse i Trondheim. I tillegg har ko-
miteen planer om å utarbeide flere notater i tilknytning til 
temaet i tiden framover.

I år har jeg gleden av å ønske velkommen til NKrFs 
årsmøte og fagkonferanse i min egen hjemby, Trondheim. 
Jeg håper å få treffe riktig mange av dere og ser fram til 
dager med interessante foredrag og mulighet til å drøfte 
problemstillinger med kolleger, og framfor alt, dere får se 
en flott by.

Kommunaldepartementet har fått utarbeidet en rapport om  
sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, sverige, 
Danmark og Finland. Den viser at det er ulikheter knyttet til  
revisjonsinnholdet på flere områder.

sTyReledeR  
PeR Olav NilseN
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Antikorrupsjon i kommunene 
– mer enn kontroll
Korrupsjon i kommunesektoren er satt på dagsordenen  
gjennom et kritisk søkelys fra mediene og avsløringer av 
korrupsjons saker.  etter at korrupsjonsbestemmelsene kom inn i 
straffeloven i 2003, er 24 personer dømt for korrupsjon i fem 
korrupsjonssaker i kommunene.

\ \  KORRUPSjON \ \

A
ntallet kan synes beskjedent, men viser sam-
tidig at kommunene også er utsatt for risiko. 
Flere av sakene har hatt et innhold og omfang 
som har bidratt til å vekke bevisstheten blant 

folkevalgte og ansatte om at korrupsjon også kan finne 
sted hos dem. Utfordringen for kommunene er å omsette 
en slik bevissthet til konkrete korrupsjonsforebyggende 
aktiviteter. 

Håndbok i antikorrupsjon
Ks har i samarbeid med Transparency International Norge 
(TI Norge) satt i gang prosjektet «Åpenhet, integritet og 
antikorrupsjon i kommunesektoren» som nettopp skal 
bidra til at kommuner, fylkeskommuner og kommunale 
bedrifter kommer i gang med et korrupsjonsforebyggende 
arbeid. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regional-
departementet.

som et ledd i arbeidet er det laget en håndbok i anti-
korrupsjon for kommunene, «Beskytt kommunen!»1, 
utgitt av TI Norge i mars 2013. Hensikten er å motivere 
kommuner og fylkeskommuner til å arbeide for å fore-
bygge og forhindre misligheter og korrupsjon. sammen 
med det øvrige etikkarbeidet og bruk av Ks’ idehefte 
«rådmannens internkontroll», kan håndboken gi konkrete 
innspill til antikorrupsjonsarbeidet i kommunesektoren. 

Risikosoner i kommuneforvaltningen 
I straffeloven er korrupsjon definert som «å kreve, motta 
eller akseptere et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning 
av stilling, verv eller oppdrag» eller «å gi eller tilby noen 
en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag.» 

1 Håndboken kan lastes ned på www.transparency.no

Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i situasjon er 
som gir mulighet til å misbruke posisjon, tillit og makt. 
Personer utenfor kommunen kan også fremme særinteress er 
og utøve press som kan være vanskelig å håndtere og sette 
den enkeltes integritet på prøve. et sentralt perspektiv i 
håndboken er at alle de kommunale rollene utgjør risiko-
soner der korrupsjon kan oppstå:

Demokratirollen: Lokaldemokratiet er basert på 
 borgernes politiske deltakelse i og mellom valg. Velgernes 
stemmegivning kan utsettes for utilbørlig påvirkning og 
valgoppgjøret eller valgavviklingen kan utsettes for uregel-
messigheter som påvirker valgresultatet.  Politikernes 
ombudsrolle innebærer utstrakt kontakt med ulike inter-
esser i lokalsamfunnet. For alle deltakere i lokalpolitiske 
beslutningsprosesser er det nødvendig å ha en oppfatning 
av hvor grensen går mellom legitim kontakt og utilbørlig 
påvirkning, særlig i situasjoner der det kan stilles spørs-
mål ved de folkevalgtes uavhengighet.

Myndighetsrollen: Folkevalgte og kommuneansatte 
avgjør fordelingen av goder og byrder i lokalsamfunnet 
gjennom myndighetsutøvelsen. Kommunen fastsetter 
påbud og forbud, krever inn skatter og avgifter, gir tillat-
elser, fordeler tilskudd og gir bevillinger som er bestemm-
ende for enkeltindividers, bedrifters eller organisasjoners 

av sPesialRådgiveR TOR 
dølviK, TRaNsPaReNcy 
iNTeRNaTiONal NORge
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rettigheter og plikter. Likebehandling og etterprøvbarhet 
er grunnleggende prinsipper i myndighetsutøvelsen, men 
utenforliggende hensyn eller påvirkning kan på en utilbør-
lig måte virke inn på vedtakene, enten de treffes i et folke-
valgt organ eller av kommunalt ansatte som forvalter 
vedtakskompetansen.

Tjenesterollen: Kommunesektoren har et omfattende 
tjenesteansvar overfor befolkningen. Utilbørlig påvirkning 
kan favorisere enkelte tjenestemottakere eller medføre 
fordeler for ansatte. Påvirkningen kan skje i utformingen 
av rammene for tjenestestedenes virksomheter eller over-
for innholdet i selve tjenesten som enkeltbrukere mottar.

Utviklingsrollen: Kommuner og fylkeskommuner har 
ansvar for å sikre en god samfunnsutvikling og regional 
utvikling. Det handler bl.a. om stedsutvikling, nærings-
utvikling, tilrettelegging for gode bosteder og å tiltrekke 
seg innbyggere eller næringsliv. Utviklingsrollen handler 
om at kommunene og fylkeskommunene må være pro-
aktive i møte med potensielle interessenter og bygge al-
lianser og arenaer for å bringe aktører sammen i utviklings-
prosesser. Utilbørlige fordeler kan oppstå ved at adgangen 
til å delta på viktige møtearenaer eller tilgangen til kom-
munale ressurser forbeholdes noen interessenter.

Eierrollen: Kommuner og fylkeskommuner velger i 
økende grad å organisere deler av virksomheten i egne 
selskaper eller foretak. Det innebærer at kommunene må 
ivareta sine interesser gjennom eierstyring og ikke gjen-
nom direkte politisk eller administrative styring fra folke-

valgte organer eller administrasjon.  eierstyringen forut-
setter at kommunen som eier må sikre klarhet i roller, 
hvem som skal delta i styrer, profesjonalitet i selskaps-
ledelsen, mulighet til kontroll og oppfølging av at driften 
er i samsvar med kommunens mål og interesser.

Korrupsjon kan ha mange former, og den kan utvikle 
seg gradvis, fra en praksis som oppleves som smidig og 
hensiktsmessig i hverdagen, via snarveier og små omgå-
elser av rutiner og regelverk, til misligheter eller straffbar 
korrupsjon. Prosessen kan skje på individnivå eller utspille 
seg som ukultur i et miljø der årvåkenhet og kritisk sans 
svekkes. I en slik glidende prosess med utspring i uvaner 
og ukultur, kan korrupsjon finne grobunn og gjøre 
 organisasjonen sårbar for misbruk av myndighet og posi-
sjon eller redusere motstandsdyktigheten i møte med 
 påvirkning eller press for å oppnå fordeler.

I håndboken beskrives ulike korrupsjonsformer som 
kan oppstå innenfor de kommunale rollene:

• Bestikkelser
• Bidrag til politiske partier eller kandidater
• Veldedige gaver
• sponsing
• Utpressing
• Gaver, representasjon og utgiftsdekning
• Interessekonflikter
• Lobbyvirksomhet
Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommuner, 

fylkeskommuner og kommunale bedrifter arbeide med å 
forebygge og forhindre at korrumperende atferd utvikler 
seg og styrke muligheten til å avdekke saker.

antikorrupsjonsprogram i kommunene
I håndboken anbefales det at kommunene utvikler sitt eget 
antikorrupsjonsprogram.  Gjeldende lovverk inneholder 
langt på vei de elementene som skal forhindre korrupte 
handlinger. Likevel er det en rekke forhold som gjør at 
korrupsjon kan utvikle seg. Gjennom antikorrupsjons-
arbeidet kan kommunene skape bevissthet, holdninger, 
kunnskap og atferd som gjør at regelverk og rutiner faktisk 
blir etterlevd. De etterleves ikke av seg selv, men gjennom 
aktive handlinger som politikere, ledere og ansatte foretar 
seg. Håndboken foreslår at et kommunalt antikorrupsjons-
program omfatter seks hovedelementer:

1.  Verdier, holdninger og kultur
  Verdigrunnlag uttrykker hva som skal kjennetegne 

kommunens virksomhet innenfor alle dens roller og 
funksjoner. Verdiene må kunne gjenfinnes i de hand-
linger som kommunens representanter foretar seg, 
som ledere, ansatte eller folkevalgte. Kommunenes 
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ledelse bør sørge for at det er formulert et verdi-
grunnlag, og at dette brukes aktivt i arbeidet med å 
bygge en god organisasjonskultur for å forebygge 
og reagere på uetisk og korrupt atferd.

2. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte
  etiske retningslinjer inneholder ofte klare anvisning er 

av hvilken atferd som forventes og hva som skal 
være rettesnoren. etiske retningslinjer presiserer 
noen fundamentale krav som følger av kommunens 
grunnverdier. etiske retningslinjer får praktisk be-
tydning ved å tas i bruk og ved at ansatte og folke-
valgte forholder seg aktivt til innholdet i dem, gjerne 
gjennom dilemmadiskusjoner med utgangspunkt i 
eksempler fra egen virksomhet.  

3. Risikoanalyser
  Hensikten med risikoanalyse er å finne ut hvordan 

antikorrupsjonsprogrammet bør innrettes og hva 
som bør prioriteres. Kartlegging og analyse av risiko 
for korrupsjon er utgangspunkt for risikoreduserende 
tiltak, enten som egne målrettede tiltak eller som 
en integrert del av kommunens helhetlige risiko-
styring. risiko for korrupsjon bør analyseres i alle 
virksomheter. Det kan skje ved at alle kommunale 
virksomheter tenker gjennom hvordan korrupte 
handlinger kan skje i egen virksomhet, hvor sann-
synlig disse hendelsene er og hvilke konsekvenser 
de kan ha.

 
4.  Et godt kontrollsystem
 – egenkontroll og internkontroll
  et velfungerende kontrollsystem er avgjørende i et 

kommunalt arbeid mot korrupsjon, dels gjennom 
kontroller med at muligheten til å begå korrupte 
handlinger forhindres, dels ved at kontroll øker  faren 
for å bli oppdaget. Kontrollsystemet omfatter 
 kommunestyrets egenkontroll, kontrollutvalgets 
arbeid, forvaltnings- og regnskapsrevisjon og råd-
mannens internkontroll.

5. Strategi for anskaffelser
  Kommuner og fylkeskommuner foretar innkjøp av 

varer og tjenester til en samlet verdi av rundt 150 
milliarder kroner årlig. Anskaffelser er en prosess 

som tradisjonelt inneholder korrupsjonsrisiko. Ved 
å ha en tydelig strategi for anskaffelser og å 
 implementere den i alle ledd, vil kommunen kunne 
redusere risikoen for feil, misligheter og korrupsjon. 
oppbygging av anskaffelsesfaglig kompetanse, klare 
rutiner og tydelig ansvar for å etterleve dem vil være 
sentrale elementer i en slik strategi. 

6.Varslingsordning
  Antikorrupsjonsprogrammer kan ha begrenset verdi 

hvis ansatte eller andre som opplever kritikkverdige 
forhold, ikke vet hvor de skal henvende seg. 
Kommunen må sikre at varsling oppmuntres og at 
varslere beskyttes. Når en ansatt observerer kritikk-
verdige forhold, skal vedkommende oppmuntres til 
å rapportere dette. Kommunen har plikt til å opp-
muntre sine ansatte til å bruke sin rett til å si ifra, 
og å tilrettelegge for det. 

antikorrupsjon som tillitsskapende forvaltning 
Tilliten til lokaldemokratiet og kommuneinstitusjonen 
svekkes når det avdekkes misligheter eller korrupsjon. 
Tilliten styrkes når kommunene gjennom praksis viser at 
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og politiske be-
slutningsprosesser er åpne, lovlige og etterprøvbare.  Det 
er også tillitsbyggende når kommunene viser evne til å 
avdekke og håndtere uønskede hendelser på en  betryggende 
måte. 

et synlig kommunalt antikorrupsjonsarbeid kan bidra 
til å vedlikeholde og styrke tilliten til at kommune sektoren 
ivaretar felleskapets beste.

Tor Dølvik er statsviter og har siden april 2012 vært 
spesialrådgiver i Transparency International Norge med 
ansvar for prosjektet “Åpenhet, integritet og anti-
korrupsjon i kommunesektoren”. Han har bakgrunn 
fra forskning, forvaltning og konsulentvirksomhet og 
har arbeidet med kommunalfaglige utredninger og 
analyser gjennom de siste 25 årene.

Gjennom antikorrupsjonsarbeidet kan kommunene skape bevissthet, 
holdninger, kunnskap og atferd som gjør at regelverk og rutiner faktisk  

 blir etterlevd. 
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o
gså under årets stortingsvalg ser det ut som 
om eldreomsorg vil bli et viktig politisk tema 
- selv om kvaliteten på eldreomsorgen er et 
kommunalt ansvar. Igjen kan vi få en politisk 

debatt der den sittende regjeringen må svare på spørsmål 
og ta ansvar for en tjeneste som lokalt valgte politikere, 
også fra andre partier, har ansvar for. Vi vil få en politisk 
debatt preget av overskrifter, overdrivelser og politiske 
utspill basert på mangelfull kunnskap der en er mest opp-
tatt av enerom og vekst i antall ansatte innenfor sektoren 
- som om det i seg selv ikke sier noe om kvaliteten på den 
kommunale eldreomsorgen.

Det interessante i denne saken er at kommunene – til 
tross for stor politisk interesse over flere 10-år – i liten 
grad er i stand til å beskrive kvaliteten på denne tjenesten. 
riksrevisjonen har sitt på det tørre når de i rapporten 
Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og 
kontroll med tenester med nasjonale mål oppsummerer 
med følgende:

”Mange kommunar har svak styring og kontroll med 
tenester som er viktige for brukarane. Mange kommune-
styre får ikkje systematisk rapportering om tilstanden på 
viktige tenesteområde. Mange kommunestyre får ikkje 
rapportering om tilstanden eller kvaliteten på viktige 
 tenesteområde med nasjonale mål. Halvparten av 
 kommunestyra får ikkje rapportering om tilbodet til 
 demente og kompetansen i heimetenesta, og endå færre 
får rapportering om ernæring og legemiddelhandtering.”1

I den grad en skal fordele skyld og ansvar for dette, 
må en og spørre seg hva kontrollutvalgene har vært opp-
tatt av.

Forbrukerrådets perspektiv
selv om Forbrukerrådet helt siden det ble opprettet i 1953 
har vært opptatt av kvalitet i offentlig sektor, var det først 
på 2000-tallet at en ble mer systematisk i arbeidet for en 
mer bruker- og kvalitetsorientert offentlig sektor. siden 
2005 er det blitt gjennomført en rekke ulike undersøkel-

1 Riksrevisjonen, Dokument 3:7 (2012-2013), s. 7.

ser og tester hvor en har forsøkt å kartlegge kvaliteten i 
den kommunale produksjonen. Forbrukerrådet opplevde 
i begynnelsen diskusjon om de premissene som ble lagt 
til grunn når de testet, men erfarer at kommunesektoren 
i økende grad har tatt opp i seg Forbrukerrådets forståelse 
av kvalitet og det rådet lenge har hevdet har vært en ut-
fordring. Det er med interesse at en nå ser at enkelte 
 kommuner har lagt inn i sine målformuleringer at en skal 
skåre høyt på Forbrukerrådets ulike tester. 

Det sentrale i Forbrukerrådets tilnærming til offentlig 
sektor har hele tiden vært viktigheten av brukerfokus, 
kvalitet i tjenesten, åpenhet om ulike data knyttet til 
 tjenestene og at tjenestene skal produseres som effektivt 
som mulig. 

med dette som bakgrunn har Forbrukerrådet erfart, 
selv om kommunene bruker mye ressurser på å rapportere, 
at det er vanskelig å få tak i data som ivaretar dette på en 
god måte. selv om vi i Norge og innenfor offentlig sektor 
har mye data har vi lite informasjon om kvaliteten på 
tjenestene som leveres og i hvilken grad den enkelte 
 kommune leverer tjenester i tråd med ulike brukeres be-
hov. Dataene er samlet inn med sikte på ressursstyring og 
mindre grad for å drive kvalitetsutvikling. eller som 
 direktør i Ks, sigrun Vågeng, sa det i en kronikk i 
Kommunal rapport på vårparten i 2012: ”Vi måler innsats, 
men i liten grad hva innsatsen resulterer i”.2

Hvordan har bestemor det?
med dette som utgangspunkt bestemte Forbrukerrådet seg 

2 http://www.ks.no/PageFiles/24612/Kvalitetsm%c3%a5linger_2012.pdf

Hvordan har bestemor det? 
Diskusjon om innhold og kvalitet innenfor kommunal 
 eldreomsorg er viktig. Ved siden av skole har kvaliteten på den 
kommunale eldreomsorgen vært et sentralt politisk tema i alle 
valg så lenge nesten jeg kan huske.

av ass. RådmaNN TeRje Kili, Bø 
KOmmuNe (Tidl. FagdiReKTøR i 

FORBRuKeRRådeT)
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våren 2012 å gjennomføre en liten undersøkelse av hvor-
dan kommunene kartlegger brukertilfredsheten ved sine 
alders-, syke- og pleiehjem. Kommunene ble spurt om de 
hadde foretatt brukerundersøkelser, når det var gjort og 
om de eventuelt på noe vis var blitt publisert. I tillegg gikk 
rådet igjennom KosTrA og Ks sitt eget system for bruker-
undersøkelser, bedrekommune.no, for å se om det var 
sammenfall.

I KosTrA undersøkte vi hvilke kommuner som hadde 
krysset av på at de hadde et system (for årene 2009, 2010 
og 2011) for å kartlegge brukererfaringer. Undersøkelsen 
viste at 70 % (301 kommuner) hadde gjort en kartlegging 
et av de nevnte årene. 30 % av kommunene rapporterte 
ikke på noen av årene. 44 % av kommunene hadde rap-
portert for alle tre årene.

Totalt fikk Forbrukerrådet svar fra 56 % av kommunene 
(241 av 430). Når vi sammenholdt svarene fra kommunene 
viste det seg at 65 % (156 av 241) hadde rapportert riktig 
til KosTrA. 27 % av kommunene hadde rapportert feil 
og 8 % hadde mangelfull informasjon. 

Når Forbrukerrådet sammenholdt KosTrA-
rapporteringen og det hver enkelt kommune (valgfritt) 
hadde lagt ut på bedrekommune.no så rådet at det var 
samsvar mellom KosTrA og bedrekommune.no for  
39 % av kommunene (117 av 301). 

oppsummert viser Forbrukerrådets undersøkelse at en 
tredjedel av kommunene overhodet ikke foretar under-
søkelser av hvordan brukerne har det. Videre viste under-
søkelsen at mer enn hver fjerde kommune som svarte på 
Forbrukerrådets undersøkelse, hadde feilrapportert til 
KosTrA. Forbrukerrådets undersøkelse viste videre at 
en del kommuner rapporterer ulikt i bedrekommune.no 
og til KosTrA.

samlet sitter jeg igjen med en klar oppfatning om at 
selv om det er stor sentral og lokal politisk interesse for 
området, mangler kommunene, som har ansvaret for 
 tjenesten, kunnskap om i hvilken grad bestemor får et godt 
tilbud i den enkelte kommune. Det kan godt hende at hun 
får det, hvilket er grunn til å tro, men vi vet ikke. og det 
er ikke godt nok! og derfor får vi politiske debatter hvor 
det er viktigere å mene enn å vite - fordi en ikke vet.

Kontrollutvalgets rolle 
Det kommunale kontrollutvalget har de siste årene fått en 
stadig viktigere rolle. Det er bra! skal en kunne ivareta 
det kommunale selvstyret i en situasjon hvor en opplever 
større fokus på kvalitet i den kommunale produksjonen 
og hvor innbyggere og brukere er langt mer bevisst på hva 
de vil ha og hvilke rettigheter de har, må kommunen bli 

flinkere til selv å vite hva den driver på med. Det er ikke 
lenger nok å kontrollere om en driver innenfor lovens bok-
stav. Det er større interesse for hvor godt og effektivt en 
driver innenfor lovens bokstav. 

Dermed er vi midt i det som er kontrollutvalgets helt 
sentrale oppgave; å føre tilsyn og kontroll med den kom-
munale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og 
herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjons-
ordning. 

I en situasjon hvor kommunene sliter med omdømmet 
og hvor en mener å registrere manglende tillit til i hvilken 
grad kommunen forvalter sin oppgave på en god måte, må 
medlemmene av kontrollutvalgene rundt omkring ta på 
alvor kontrollutvalgets rolle og funksjon som kontrollorgan 
og internt tilsyn av kommunal virksomhet. 

For det er opp til kontrollutvalget selv å skape 
 engasjerende og spennende møter med interessante saker. 
Det er viktig at kontrollutvalget er oppmerksomme på at 
kontroll- og tilsynsoppgavene omfatter mer enn bare å 
være revisjon. Dette er avgjørende for at kontrollutvalget 
skal oppleves som nyttig, både for kommunestyret som 
oppdragsgiver og for forvaltningen som blir kontrollert. 
Kontrollutvalget skal bidra til å realisere de overordnede 
målene i kommunen - og gjennom det bidra til å bygge 
opp og vedlikeholde tilliten hos innbyggerne til det politiske 
system og til kommunen som velferdsprodusent3. Det er 
samtidig god brukerpolitikk. Da bidrar man til informerte 
og kunnskapsbaserte politiske debatter - lokalt og sentralt. 

3 Kommunal- og regionaldepartementet, Veileder, Kontrollutvalgsboken, Om 
kontrollutvalgets rolle og oppgaver, Kap. 4. http://www.regjeringen.no/upload/
KRD/Vedlegg/KOMM/Rapporter/2011/KRD_Kontrollutvalgsboken_bokmaal_ 
elektronisk_april11_mbokmerker.pdf

Terje Kili (48) er utdannet økonom og historiker og 
har erfaring som forsker fra Handelshøyskolen BI (6 
år) før han i 2000 begynte i Forbrukerrådet. Han har 
hatt ansvaret for driften av Forbrukerrådets regions-
kontor i skien i flere år sammen med å ha det over-
ordnede forbrukerpolitiske ansvaret for det 
Forbrukerrådet har gjort innenfor offentlige tjenester 
siden 2003. Kan begynte som ass. rådmann i Bø 
 kommune januar 2013. Han har erfaring fra kommune-
politikken i tre perioder (leder av skolestyre, medlem 
formannskap + div) og har vært medlem av kontroll-
utvalget i Bø kommune hvor han måtte be seg fritatt 
når han begynte som ass. rådmann. 

  oppsummert viser Forbrukerrådets undersøkelse at en tredjedel av 
 kommunene overhodet ikke foretar undersøkelser av hvordan brukerne 

 har det. 

\ \  KVAL ITET  \ \
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\ \  KRONIKK  \ \

om målstyring – styrker og fallgruver. 
Noen refleksjoner – uten svar1

Bidragsytere fra KS 
Kommunesektorens  
organisasjon

Målstyringsdebatten har rast i mange tiår. Jeg skriver 
”rast” fordi mange, bl.a. slike som meg, med ujevne 
 mellomrom har uttalt oss oppgitt og kritisk om målstyring, 
både som teori/modell og som praksis. 

o
g vi har gjerne gjort dette ved å plassere den inn 
under New Public managementparaplyen (NPm); 
en paraply som er minst 30 år gammel, men som 
vi likevel omtaler som ”New”, som ny.

Jeg ynder å framstille meg sjøl som en som er faglig, 
politisk og kroppslig i mot NPm-metodikken, en styrings-
metodisk tilnærming som i sin uheldigste variant ikke minst 
bidrar til å gi oss ”tomme – dumme – vonde” styringsdata 
om hva som foregår i forhold til oppsatte mål. (NB ”mål” i 
flertallsform. Det kan nemlig synes som om det er et mål i 
seg sjøl i mange virksomheter å komme opp i flest mulige 
mål. Helse- og omsorgsdepartementets kravliste til 
Helsedirektoratet inneholder 285 ulike mål som helsesektoren 
skal styres etter!)

”Tomme” ved at de forteller oss lite og ingenting om hva 
som for eksempel foregår av folkehelsearbeid, omsorg,  danning 
og utdanning, trafikksikkerhetsarbeid, miljøarbeid. Å 
 rapportere blir et mål i seg sjøl for på den måten å vise at vi 
er åpne og ærlige mht hva vi driver med. I en veldreven 
 offentlig sektor er rapporteringer innarbeidet rutine, men blir 
mest noe rituelt?

”Dumme”, dvs. enda verre, ved at dataene rett og slett sier 
oss lite klokt om hva som foregår. Det blir bl.a. ofte svært 
mye aktivitetsmåling – antall hjemmebesøk, antall km gang-
sykkelveier, antall drepte og skadde, antall klikk på hjem-
mesida, antall i tjenestekøer.

”Vonde”, og det er verst, ved at de drar fokuset i feil  retning: 
Du gjør det som kan telles og måles og som gir høye tall, 
framfor det som er viktig og riktig. Politiet oppklarer mange 
småforbrytelser framfor å arbeide med de kompliserte og mer 
alvorlige. skolen blir karakterfokusert på bekostning av å 
fremme evne til samarbeid, kreativitet og modenhet. 
Hjemmehjelperen blir opptatt av å gjennomføre de antall 
besøk og de vedtatte gjøremålene framfor det som er bruker-
ens opplevde behov. 

ei tilleggsutfordring for en politiker er at politikk handler 
om å følge sine verdier og sin ideologi kombinert med å lese 

stemninger, tolke det politiske handlingsrommet, legge de 
kloke strategier for å bevege seg fra ”å ha rett” til ” å få rett”. 
Denne type politisk rasjonalitet/fornuft skurrer gjerne mot 
den type rasjonalitet/fornuft som mål- og resultatstyrings-
modeller legger til grunn. målløst liv har også mening, sa 
einar. 

samtidig, rekk opp hånda de som er i mot å ha noen inspi-
rerende og styrende oppfatninger om hva som skal være mål 
og mening med det vi driver med, og deretter sjekke ut om vi 
lykkes der etter? men vi må vise magemål:
• Alt kan og bør det ikke måles og rapporteres på
•  Vi må vise mer tillit framfor mistillit som driver fram et 
behov for nitidig sjekke ut hva alle andre gjør

•  Vi må huske at vår kompetanse og kapasitet til å ta inn over 
oss all styringsinformasjon alltid er begrenset

Norge har etter all sannsynlighet en av verdens beste 
 offentlige sektorer, både når det gjelder å gi rom for faglig 
skjønn og mulighet til demokratisk styring. Det foregår mye 
godt utviklingsarbeid for å gjøre det kommunale – fylkes-
kommunale – statlige enda bedre. Prosjektet «sammen for en 
bedre kommune», et samarbeid mellom staten ved Kommunal- 
og regionaldepartementet, de fire hovedsammenslutning-
ene i kommunal sektor – Ys-K, Lo-K, UNIo og Akademikerne 
– og Ks som arbeidsgiver, er et særlig viktig eksempel i så 
måte. og det er på høy tid å få noe tilsvarende for statlig 
virksomhet! 

men husk, ikke minst Ks som nå holder på med et kvalitets-
målingsprosjekt som synes å ese utover i mål og kriterier og 
rapporteringer, det einar skjæraasen skrev i diktet Du ska itte 
trø i graset: ”mållaust liv har og e mening”.

1  Denne kronikken er ment å være et skriftlig utdrag av det innlegget jeg holdt 
6. februar på nKRFs kontrollutvalgskonferanse 2013. Den er skrevet etter 
hukommelsen og ut fra noen av mine egne PowerPoint-bilder.

av aKsel HageN (sv)  
ledeR av sTORTiNgeTs  

KOmmuNal- Og  
FORvalTNiNgs KOmiTe
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F
orvaltningsrevisjon i kommunene ble lovfestet 
som en egen revisjonsform gjennom kommune-
loven av 1992 med en begrunnelse om å styrke 
kommunens kontroll- og tilsynsfunksjon rettet 

mot egen virksomhet (ot. prp. 42 (1991-92)). I 2003 ble 
det vedtatt endringer i kommunelovens bestemmelser om 
kontroll og revisjon, men hovedtrekkene ble liggende fast. 

ambisjoner i lov og faglige standarder
Ambisjonene er altså at forvaltningsrevisjon skal virke 
som en kontrollmekanisme samtidig som læring i forvalt-
ningen skal være et slags positivt biprodukt. Lov og in-
struks om riksrevisjonen eller forarbeidene til disse, sier 
imidlertid ikke noe eksplisitt om læring. men både 
Retningslinjer for forvaltningsrevisjon i riksrevisjonen 
og kommunal revisjons RSK 001 Standard for forvalt-
ningsrevisjon bygger på INTosAIs Performance Audit 
Guidelines (IssAI 3000-serien), og her heter det at for-
målet med forvaltningsrevisjon er å føre til forbedring.  

Hvilke faktorer kan fremme læring ved 
 forvaltningsrevisjoner?

Hvordan læring foregår i organisasjoner er et sammensatt 
fagområde i utvikling (roald 2012), og det finnes mange 
ulike perspektiver på organisasjonslæring. Det ser imidler-
tid ut til å være enighet om at læring innebærer endring i 
atferd (roald 2012, Filstad 2010). Dersom forvaltnings-
revisjoner skal bidra til forbedring, forutsettes det at for-
valtningen lærer av det som står i rapportene (Vabo og 
Bjørnsrud 2013). Ut fra definisjonen av læring over vil 
det bety at forvaltningen endrer atferd til det bedre.

Ifølge Vabo og Bjørnsrud (2013) kan revisjonsprosess en 
oppfattes som en læringsprosess hvor det kan legges til 
rette for læring gjennom: kontakt og dialog, rapportering 
og formidling samt oppfølging.  

Kontakt og dialog mellom revisor og de reviderte er  regnet 
som en viktig faktor for å fremme læring. Det er hevdet 
at forvaltningsrevisjon er institusjonalisert evaluering av 
kommunal virksomhet (Laastad 2013, a). om evaluerings-
prosesser er det sagt at for å oppnå organisasjonsmessig 
læring må evaluator innta rollen som samarbeidspartner, 
fasilitator, tolk, formidler, coach og lærer, og legge til rette 
for dialog og refleksjon ved å stille spørsmål som identi-
fiserer og klargjør verdier, holdninger, oppfatninger og 
kunnskap blant individene i organisasjonen (Preskill og 
Torres (1999) i Laastad 2013, a, b). en slik involvering 
må antas å ligge nokså fjernt for de fleste forvaltnings-
revisorer, og vil kunne komme i konflikt med kravene som 
regelverk og standarder setter til revisors uavhengighet, 
både for kommunal revisjon og riksrevisjonen.

Det understrekes imidlertid både i Veileder for forvalt-
ningsrevisjon (Andersen et al. 2006) og i Retningslinjer 
for forvaltningsrevisjon (riksrevisjonen 2012) at det bør 
være god dialog med de reviderte i alle fasene i revisjons-
prosessen, og det foreligger retningslinjer som skal sikre 
at kontakten oppfyller noen minimumskrav. RSK 001  stiller 
blant annet krav om formell kontakt og dialog mellom 
revisor og de reviderte ved oppstart og avslutning av 
 prosjekt; gjennom oppstartbrev (og eventuelt møte) og 
administrasjonssjefens anledning til uttalelse om de forhold 
som framgår av rapporten. sistnevnte er også hjemlet i 
forskrift om revisjon. riksrevisjonen har normalt kontakt 

\ \  FORVALTNINGSREV IS jON \ \

Fører forvaltningsrevisjon til 
læring og forbedring? 
– et blikk på kommunal revisjon og riksrevisjonen

Av lovforarbeidene går det fram at forvaltningsrevisjon kan 
være et nyttig virkemiddel i kommunestyrets kontroll og tilsyn 
med forvaltningen og i tillegg kan ha læringseffekter  
(ot. prp. 70 (2002-2003)).

av seNiORRådgiveR BeNTe 
WillumseN, RiKsRevisjONeN



Kommunerevisoren nr 3-2013          11

med departementene både i forkant av revisjoner (for-
analyse), ved oppstart av hovedanalyse, ved avklaringer 
av revisjonskriterier og ved tilbakemelding på rapportut-
kast. ofte er det også møter eller intervju underveis i 
 gjennomføringen. Det er likevel mitt inntrykk at det er 
mer uformell kontakt mellom revisor og de reviderte i 
kommunal revisjon enn i riksrevisjonen. 

en annen måte å legge til rette for læring på er gjennom 
rapportering av resultater fra forvaltningsrevisjoner. 
spesielt må det å gi anbefalinger i rapportene ses på som 
en konkret tilrettelegging for forbedring. Kommunal revi-
sjon har lang erfaring med å gi anbefalinger i sine  rapporter 
der revisor konkluderer med at det foreligger forbedrings-
muligheter (rsK 001 2005) eller der det er hensikts messig 
(rsK 001 2011). Til sammenligning har det ikke vært 
vanlig å gi eksplisitte anbefalinger i riksrevisjonens 
 rapportering fra forvaltningsrevisjoner, men forbedrings-
mulighetene har framgått av vurderingene. Praksisen ble 
endret i 2012, og i oppdaterte retningslinjer for forvalt-
ningsrevisjon (2012) heter det at dersom funnene og 
 vurderingene i revisjonen gir grunn for det, kan det i 
 rapporteringen til stortinget gis anbefalinger til forvalt-
ningen. For både kommunal revisjon og riksrevisjonen 
er det i standard og retningslinjer påpekt at anbefalingene 
ikke må være for detaljerte. Det vil si at det er grenser for 
hvor langt revisor kan gå inn i forbedringsarbeidet (Laastad 
2013, b).

Det legges også til rette for læring ved at rapportene 
gjøres tilgjengelige for offentligheten og på den måten 
formidles til en potensielt langt bredere leserskare enn 
den revisjonen direkte gjelder. De fleste kommunale 
 revisjonsenheter legger rapportene ut på hjemmesidene. 
I tillegg bidrar NKrFs forvaltningsrevisjonsregister1 til 
at flere enn de reviderte kan få tilgang til rapportene. 
riksrevisjonen legger alle rapporter fra forvaltnings-
revisjoner ut på egen hjemmeside. I tillegg formidles ho-
vedfunn fra forvaltningsrevisjoner i egne pressekonferanser.

Oppfølging av forvaltningsrevisjonen forutsettes å 
fremme læring (Vabo og Bjørnsrud 2013). Ansvaret for 
at kommunale forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt 
opp er lagt til kontrollutvalget. I praksis kan det variere 
om det er revisjonen eller kontrollutvalgssekretariatet som 
ivaretar oppfølgingen på vegne av kontrollutvalget. rsK 

1 http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister/cms/144 

001 har ingen bestemmelser om oppfølging av rapportene, 
men i veileder i forvaltningsrevisjon (Andersen et al. 2006) 
heter det at det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende 
organisasjon” at resultatene av forvaltningsrevisjons-
prosjekter blir fulgt opp. riksrevisjonen følger rutinemes-
sig opp alle rapporter som er behandlet av stortinget etter 
tre år, og rapporterer resultatene til stortinget i et årlig 
dokument (Dokument 3:1). Avhengig av hvilke tiltak som 
er satt i verk og eventuelle effekter av disse, konkluderes 
det med at saken er avsluttet eller at riksrevisjonen vil 
følge saken videre. Hensikten med oppfølgingen av for-
valtningsrevisjonsrapporter er å se om pålegg fra hen-
holdsvis kommunestyre eller storting er iverksatt.

er kontroll og læring forenlig?
Forvaltningsrevisjon ble opprettet for å styrke kontroll- og 
tilsynsfunksjonen rettet mot kommunens egen virksomhet, 
samtidig som den skulle bidra til læring og forbedring i 
forvaltningen. Det kan stilles spørsmål ved om disse 
 målene er forenlige. revisjoner som ut fra risiko vurderinger 
søker å avdekke feil og mangler kan oppfattes å være 
innrettet utelukkende mot kontroll, og det kan føre til at 
den som kontrolleres vil forsvare seg – heller enn å lære. 
samtidig kan offentliggjøring av resultatene og politisk 
behandling av rapportene bidra til press for å endre og 
forbedre seg (Vabo og Bjørnsrud 2013). et annet sentralt 
moment i dette kan også være hvordan revisor oppfatter 
sin rolle, det vil si hvilken rolle revisor vil orientere seg 
mot.

På bakgrunn av en analyse av riksrevisjoner i fem 
 europeiske land mener Pollitt et al. (1999) at forvaltnings-
revisorer vil orientere seg mot en av fire mulige roller: 
dommer, revisor, forsker og konsulent. I rollen som 
 dommer vil forvaltningsrevisor ha fokus på om forvalt-
ningen driver sin virksomhet i henhold til lover og 
regler(etterlevelsesrevisjon). I den tradisjonelle revisor-
rollen vil fokus være på gjennomsiktighet og om 
 virksomheten legger fram informasjon som er korrekt og 
i tråd med regelverket. Dersom forvaltningsrevisor har et 
videre perspektiv enn å kontrollere om regler følges vil 
rollen som forsker være nærliggende. Her vil ambisjonen 
være å bidra til ny og holdbar kunnskap ved hjelp av 
 vitenskapelige metoder, og produktet vil ligge nærmere 
evalueringer. Dersom fokuset er å bidra til forbedring og 

\ \  FORVALTNINGSREV IS jON \ \ \ \  FORVALTNINGSREV IS jON \ \

Dersom de reviderte har tillit til revisors metode og aksepterer 
 revisjonskriteriene vil de trolig ha mer respekt for resultatene og dermed   

 kanskje større endringsvilje. 
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\ \  FORVALTNINGSREV IS jON \ \

at revisjonen skal være til nytte for forvaltningen vil for-
valtningsrevisor bevege seg mot konsulentrollen. 

I følge Pollitt kan ikke alle fire rollene ivaretas like 
godt samtidig. Forvaltningsrevisor må identifisere seg med 
en av dem som sin primærrolle. NKrFs forvaltnings-
revisjonsregister tyder på at kommunale forvaltnings-
revisorer orienterer seg mest mot dommerrollen. 
rapportene i registeret er klassifisert etter vurderingstema, 
og om lag 65 prosent av rapportene i perioden 2005-2012 
er klassifisert som regelverksetterlevelse. en undersøkelse 
av 76 rapporter fra riksrevisjonen i perioden 2000-2011 
viser at de fleste rapportene fokuserer på måloppnåelse og 
interne systemer, mens en mindre andel (18 prosent) foku-
serer på overholdelse av lover, forskrifter og standard er 
(reichborn-Kjennerud 2012, b). Det synes derfor som 
riksrevisjonen orienterer seg mer mot forskerrollen. en til-
nærming til konsulentrollen framstår som fremmed blant 
forvaltningsrevisorer i riksrevisjonen. I stedet virker 
 rolledefineringen å være nærmere knyttet opp til det formelle 
utgangspunktet som representanter for stortingets kontroll-
organ (Vabo og Bjørnsrud 2012, a). Trolig vil aktiv tilnærming 
mot konsulentrollen kunne oppleves å komme i konflikt med 
uavhengighetskravene til revisor for forvaltningsrevisorer 
både i kommunal revisjon og riksrevisjonen.

Hva vet vi om læring og forbedring som følge av for-
valtningsrevisjon?

riksrevisjonen har de tre siste årene gjennomført bruker-
undersøkelser i forvaltningen i etterkant av offentliggjøring 
av forvaltningsrevisjonsrapporter. Departementer og virk-
somheter som har vært berørt av revisjonen får mulighet til 
å gi tilbakemelding gjennom ti spørsmål om revisjonsprosess en 
og rapporten. Tilbakemeldingene basert på brukerunder-
søkelser i 2010, 2011 og 20122 viser blant annet at rundt 90 
prosent mente at det har vært tilstrekke lig kontakt mellom 
riksrevisjonen og departement/ virksomhet under revisjons-
prosessen. Videre svarte om lag 87 prosent at departementet/
virksomheten har brukt eller planlagt å bruke rapporten til å 
forbedre virksomhet en. Dette tyder på at det er potensial for 
læring som følge av forvaltningsrevisjonene. Lavest score 
var det på spørsmål et om rapporten gir tilstrekkelig veiled-
ning til å rette opp eventuelle mangler (69 prosent). svarene 
må ses på bakgrunn av at det ikke er lagt opp til å gi konkret 
eller  detaljert veiledning i rapportene. også enkelte 
 kommunale revisjons selskaper har innført brukerunder-
søkelser til kommunale virksomheter og ledere etter 
 gjennomførte forvaltningsrevisjoner.

2   gjennomsnittstall for tre år. Tallene varierer fra år til år og fra rapport til 
rapport.

Gjennom en spørreundersøkelse3 til ansatte i forvaltning en 
har reichborn-Kjennerud (2012, a, b) undersøkt hvordan de 
som har vært gjenstand for forvaltnings revisjoner fra 
riksrevisjonen, har opplevd nytten av disse, og om rapportene 
har ført til endringer og forbedringer. 60 prosent svarer at de 
opplevde forvaltningsrevisjonen som nyttig eller svært  nyttig. 
Det var sammenheng mellom deres oppfatning av rapportens 
nytte og deres vurdering av rapportens innhold og kvalitet. 
De som opplevde rapporten som nyttig mente i større grad 
at rapporten var av god kvalitet, at metodebruken var redelig 
og vitenskapelig, at det var en god kobling mellom kriterier, 
fakta og vurderinger, og at konklusjonene i rapporten var 
konkrete. 54 prosent svarer at rapporten i stor eller svært stor 
grad har blitt brukt til å gjøre forbedringer. Undersøkelsen 
 viser at de fleste endringer som gjøres etter forvaltnings-
revisjoner oppfattes om forbedringer, men ikke alle. Videre 
viser undersøkelsen at noen av forbedringene ville blitt iverk-
satt uavhengig av forvaltningsrevisjonen.

I en spørreundersøkelse4 til kontrollutvalgssekretærer 
kartlegger Clausen og madsen (2009, 2013) oppfølging og 
bruk av forvaltningsrevisjon i norske kommuner. over 60 
prosent av kontrollutvalgssekretærene svarer at 
 administrasjonen ”alltid” eller ”svært ofte” følger opp  negative 
avvik som er avdekket i forvaltningsrevisjoner, mens 37 pro-
sent svarer at dette ”følges ofte opp”. respondentene ble 
også spurt om de mener at forvaltningsrevisjon fører til læring. 
etter kontrollutvalgs sekretærenes mening er det størst grad 
av læring hos rådmenn med stab (56 prosent, i stor eller svært 
stor grad) og etatsledere (48 prosent i stor eller svært stor 
grad). Læringseffekten ble oppfattet å være langt lavere i det 
politiske systemet (6 prosent stor eller svært stor grad i for-
mannskap og kommunestyrer). I kvalitative intervju i under-
søkelsen framhevet mange rådmenn at de aller fleste forvalt-
ningsrevisjoner er gode og konstruktive bidrag til hvordan 
administrasjonen og forvaltningen kan bli bedre. 

sistnevnte får støtte i en undersøkelse5 gjennomført av 
riksrevisjonen (2013) der 77 prosent av rådmennene sier at 
de er helt eller delvis enig i at forvaltningsrevisjon bidrar til 
bedre kvalitet på de kommunale tjenestene. samtidig viser 
undersøkelsen at 16 prosent av kommunene ikke behandlet 
noen forvaltningsrevisjoner i 2011, og at det var variasjoner 
i forhold til kommunestørrelse. mens 22 prosent av 
 kommunene med under 5000 innbyggere ikke hadde 
 behandlet noen forvaltningsrevisjoner i 2011, gjaldt det 

3  Spørreundersøkelsen gikk til 470 ansatte i departementer, direktorater,  
regional- og lokalkontorer og kommuner. Svarprosenten var 74 prosent.

4    Spørreundersøkelsen gikk til 48 kontrollutvalgssekretariat. Svarprosenten 
var 90 prosent. De 43 som svarte dekket 328 kommuner.

5    Spørreundersøkelse til alle landet 429 rådmenn. Svarprosenten var  
76 prosent.

spesielt må det å gi anbefalinger i rapportene ses på som en konkret  
tilrettelegging for forbedring. 
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samme bare 2 prosent av kommunene med over 20 000 inn-
byggere. Dette viser at forvaltningsrevisjon kan være et  viktig, 
men begrenset bidrag til læring.

sluttkommentarer
Basert på egen og andres erfaring vil jeg påstå at forvalt-
ningsrevisjon bidrar til endring og forbedring. ”Det skjer noe 
når vi kommer” (Vabo og Bjørnsrud 2012, a). Det er også 
bekreftet gjennom brukerundersøkelser og spørreundersø-
kelser at forvaltningsrevisjonene har ført til  endringer og 
forbedringer. men det finnes ikke systematisk empirisk kunn-
skap om hvorfor og hvordan endring skjer, og hvilke lærings-
prosesser som eventuelt settes i gang som følge av forvalt-
ningsrevisjoner. Hvorvidt forvaltning en lærer av selve for-
valtningsrevisjonen er derfor langt vanskeligere å svare på. 
endringer kan være en følge av læring, men kan også være 
en følge av økt oppmerksomhet, pålegg fra henholdsvis 
 kommunestyret eller stortinget og vissheten om at rapportene/
påleggene følges opp. 

God dialog og kommunikasjon er vektlagt som en  viktig 
forutsetning for å fremme læring i forbindelse med 
 forvaltningsrevisjoner. samtidig setter kravene til revisors 
uavhengighet grenser for hvor tett dialogen kan bli og i hvor 
stor grad revisor kan involvere seg i veiledning av forvalt-
ningen. Kravene til uavhengighet er imidlertid ikke til hinder 
for god dialog knyttet til undersøkelsesdesign og revisjons-
kriterier.  slik dialog er viktig for å skaffe legitimitet for 
undersøkelsen gjennom omforente kriterier og metode. 
Dersom de reviderte har tillit til revisors  metode og aksep-
terer revisjonskriteriene vil de trolig ha mer  respekt for 
 resultatene og dermed kanskje større endringsvilje. I tillegg 
er det nærliggende å tro at en slik dialog vil kunne sette i 
gang endringsprosesser hos den reviderte uten for sterk inn-
virkning fra revisor (Laastad 2013, a, b). 

selv om læringseffekten av forvaltningsrevisjon er opp-
fattet å være lav i det politiske system (Clausen og madsen 
2009, 2013) vil jeg påstå at forvaltningsrevisjon bidrar til 
viktig og nødvendig informasjon til de politiske myndighet-
ene. I styringssystemer med utstrakt delegasjon, og der 
 underliggende virksomheter har fått økt frihet i utøvelsen av 
oppgaver, er forvaltningsrevisjon først og fremst et viktig 
bidrag i demokratisk kontroll. samtidig skal forvaltnings-
revisjon bidra til forbedring og læring. Det er behov for mer 
kunnskap om hvordan forvaltningsrevisjon best kan bidra til 
læring i forvaltningen innenfor de rammene lovverk og 
 standarder setter for revisjon.

Bente Willumsen er sosiolog og seniorrådgiver i 
riksrevisjonen. Hun har lang erfaring som kommunal 
forvaltningsrevisor og har også vært leder av NKrFs 
forvaltningsrevisjonskomite.
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D
et er et krav i forskrift om revisjon at forvalt-
ningsrevisjon skal utføres i henhold til god 
 kommunal revisjonsskikk. Hva som er god 
 kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon, 

er definert i rsK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon i samsvar med god 
 kommunal revisjonsskikk vil altså si å følge standarden. 

Om kvalitetskontrollen
NKrFs kvalitetskontroll skal bidra til at det er et høyt faglig 
nivå på forvaltningsrevisjon, blant annet ved å sikre at 
 gjeldende standarder overholdes. For forvaltningsrevisjon er 
kontrollskjemaene som benyttes i kvalitetskontrollen basert 
på de obligatoriske punktene i rsK 001 Standard for 
 forvaltningsrevisjon. 

Kontrolløren gjennomfører kontrollen og skriver rapport 
med sin vurdering av den kontrollerte enheten, men det er 
kvalitetskontrollkomiteen i NKrF som gjør den endelige 
vurderingen og fatter vedtak om hva som blir resultatet av 
kontrollen. Komitéens behandling av kontrollrapporten kan 
få følgende utfall:

1. Godkjent.
2. Godkjent med merknader. 
3. Kontrollen viser vesentlige mangler. 

Dersom vedtaket er at det er vesentlige mangler, må den 
kontrollerte enheten utarbeide en handlingsplan for opprett-
ing av manglene. Ny kvalitetskontroll gjennomføres for å 
undersøke om enheten overholder faglige standarder etter at 
handlingsplanen er gjennomført. 

Resultater av kvalitetskontrollen
I 2012 ble elleve enheter kontrollert for forvaltningsrevisjon. 
Alle de elleve enhetene ble godkjent, sju av disse uten merk-
nader og fire med merknader. Ingen enheter fikk vesentlige 
mangler. over tid er bildet det samme. I perioden 2009-2012 
ble det gjennomført kvalitetskontroll for forvaltningsrevisjon 
i 48 enheter, og med ett unntak ble alle disse godkjent. Drøyt 
halvparten ble godkjent uten merknader. 

Hvilke merknader ble gitt?
som nevnt var det ingen av de kontrollerte enhetene der det 
ble påpekt vesentlige mangler. Når det gjelder enhetene som 

ble godkjent med merknader, var det ulike avvik som ble 
påpekt:

 
• Ikke skilt fakta – vurdering (gjaldt flere enheter)
• mangelfull høring
• Ikke tilstrekkelige data 
• Ikke samsvar datagrunnlag – bestilling
• Konklusjon

Ingen enheter hadde flere enn to merknader totalt. 

Hva betyr resultatene?
I utgangspunktet kan man si at resultatene fra kvalitets-
kontrollen er gode – for 2012 ble alle kontrollerte enheter 
godkjent, noen riktignok med merknader. Ingen enheter hadde 
mer enn to merknader, noen bare én. 

Betyr det at all forvaltningsrevisjon som leveres er god? 
som nevnt over er det de obligatoriske punktene i rsK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon som er grunnlaget for 
 kontrollen. I denne standarden ligger det selvfølgelig en rekke 
elementer som er avgjørende for at forvaltningsrevisjon skal 
holde høy kvalitet, slik som krav til utledning av revisjons-
kriterier, skille mellom fakta og vurdering, hvordan 
 revisjonsdialogen skal foregå, dokumentasjonskrav osv. Disse 
kravene kan forstås som minimumskrav som må være opp-
fylt. De representerer dermed nødvendige, men kanskje ikke 
tilstrekkelige krav til god forvaltningsrevisjon.  

Noe av formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til 
læring og forbedring. Da er det viktig at forvaltningsrevisjon en 
oppleves som nyttig, både av de som er blitt revidert og 
mottakerne av rapporten (kontrollutvalget og kommune-
styret). Hvorvidt forvaltningsrevisjonen har vært nyttig, er 
ikke gjenstand for kvalitetskontroll. Videre kan det å følge 
opp forvaltningsrevisjon være viktig for å bidra til læring i 
den reviderte enheten. selv om det ofte er revisjonen som 
gjennomfører oppfølging av forvaltningsrevisjon, så ligger 

Kvalitet i forvaltningsrevisjon
resultatene av NKrFs kvalitetskontroll har vært gode.  
men betyr det at all forvaltningsrevisjon som leveres er god? 

av elleN laNge, FagaNsvaRlig 
FORvalTNiNgsRevisOR i NedRe 

ROmeRiKe disTRiKTsRevisjON
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ansvaret for dette hos kontrollutvalget. således er heller ikke 
oppfølging av forvaltningsrevisjon del av kvalitetskontrollen. 

I tillegg til kontrollen av rsK 001, så skal kvalitets-
kontrollørene også gi faglig veiledning. Det er viktig at den 
enheten som kontrolleres benytter seg av denne veilednings-
muligheten for å få mest mulig ut av kvalitetskontrollen.

Rammene for forvaltningsrevisjon
standarden ligger som en ramme for hva forvaltningsrevisjon 
skal være, men den er fleksibel og gir rom for mange ulike 
måter å gjøre forvaltningsrevisjon på. Det er også andre 
 rammer enn standard og forskrift som er med på å bestemme 
hva som kan leveres av forvaltningsrevisjon. eksempelvis 
har det betydning hvilke ressurser som er tilgjengelig på et 
prosjekt. et prosjekt på 200 timer har andre forutsetninger 
enn et prosjekt på 1 500 timer. 

Arbeidet må legges opp slik at den faglige kvaliteten 
holder mål innenfor de rammene vi har, og god, intern 
 kvalitetssikring er et verktøy som bidrar til nettopp dette.

Tips til intern kvalitetssikring
Det er et krav i rsK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 
at enhetene skal kvalitetssikre forvaltningsrevisjon, og det 
skal dokumenteres at det er et system for slik kvalitetskontroll. 
Foruten at dette er et krav, er det både fornuftig og hensikts-
messig å ha et slikt system for å sikre at den faglige standard en 
overholdes – og at rapportene blir gode. 

rsK 001 setter ikke krav til hvordan systemet for kvalitets-
kontroll skal være, men det anbefales å følge kravene i stan-
darden IsQC 1 så langt det passer. Hva som passer i ulike 
enheter, kan være så mangt. Dette kan avhenge av størrelsen 
på enheten, hvor mange som jobber med forvaltningsrevisjon, 
om de som ikke jobber med forvaltningsrevisjon kan bidra 
i kvalitetssikringen osv. 

Under følger noen tips til intern kvalitetssikring. For noen 
kan disse tipsene fremstå som selvfølgeligheter, og i så fall 
kan de være fornøyde med at de har noen viktige elementer 
i et internt kvalitetssikringssystem på plass.

Helhetlig system. Ha et godt system med maler for  rapport, 
brev, kvalitetssikring osv. som ivaretar kravene i rsK 001. 
Dette letter jobben med de ulike prosjektene, bidrar til å sikre 
at faglige standarder ivaretas og er til god hjelp ved opplæring 
av nye medarbeidere. sørg for et godt arkiveringssystem, 
som er kjent for og brukes av alle i enheten.

Svakheter/kompetanse. Vær bevisst på hvor dine og 
 enhetens svakheter er – og  kompenser disse. Det er grenser 
for hvor mye to-tre forvaltningsrevisorer kan være ekspert 
på, men det er nesten ingen grenser for hvor mange ulike 
tema vi skal kunne levere rapporter på. Forvaltningsrevisjon 
krever i tillegg til kunnskap om det området du skal revidere 
også god metodekunnskap og god skriftlig fremstillingsevne. 
sett av budsjettmidler til å leie inn spisskompetanse, man 
får mye ut av en ekspert på 30 timer. Ta videreutdanning, gå 
på kurs, bruk andres rapporter som utgangspunkt – eller 

ansett noen som har den kompetansen som mangler. 
Presise kriterier. Vær tydelig på hva som er kriteriet. Ikke 

sett inn navnet på en forskrift som kriterium, eller sitat fra 
store deler av en lovtekst der det bare er enkelte paragrafer 
som er gjenstand for kontroll. Drøft deg frem til hva du skal 
undersøke – kriterier skal utledes. sørg for glassklart skille 
mellom skal- og bør-kriterier. Presise kriterier letter jobben 
med kontrollen, med å skrive vurderinger og konklusjoner 
– og med å ha ”den røde tråden” på plass. 

Tydelig dokumentasjon. Gi dokumentene begripelige 
navn, kast det som ikke hører til i dokumentasjonen/ 
prosjektmappa, synliggjør verifisering av intervjudata. Dette 
letter arbeidet med å ivareta etterprøvbarheten, enten det er 
en kvalitetskontrollør eller et kontrollutvalgsmedlem som 
ønsker å vite mer om grunnlaget for rapporten. 

Prosjektrapporten. Ikke undervurder jobben med selve 
rapporten. Det er ikke nok å gjøre en god undersøkelse. Det 
krever tid og arbeid å presentere dette på en begripelig måte 
som tilfredsstiller faglige krav. 

Synliggjør intern kvalitetssikring. Dette kan for eksempel 
noteres i en logg (for de som bruker det), eller man kan ta 
vare på rapportutkastet som ble lest/notert på (signert av den 
som kvalitetssikrer). Dette er enkle måter å dokumentere 
kvalitetssikring på, som også kan brukes i små enheter. 

Friske øyne. spar et par friske øyne til å lese rapporten 
mot slutten, så langt det er mulig. mens dette er enkelt å få 
til i store enheter, kan det være utfordrende i små enheter. 
Bruk revisjonssjefen eller en kollega fra regnskapsrevisjon 
dersom du er eneste forvaltningsrevisor. eller inngå en avtale 
med en annen enhet – betal gjerne for hjelpen. Dette bør 
prioriteres høyt. Gi tydelige instrukser på hva du ønsker deg 
av gjennomlesningen. Uansett: Husk å sette av tid til dette 
også! 

Hva gir god forvaltningsrevisjon?
Følges rsK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, så er 
håndverket på plass, men dette er ikke en garanti for at man 
har en god forvaltningsrevisjonsrapport. Utover kravene i 
standarden er det ikke noe fasitsvar på hva god forvaltnings-
revisjon er – dette vil være forskjellig i ulike revisjonsenhet er, 
og med ulike kontrollutvalg og kommunestyrer i bestiller-
rollen. standarden er fleksibel og gir rom for store variasjon er. 
For å sikre at standarden overholdes og at kvaliteten er god 
ut fra de kravene som er satt i de ulike enhetene, er det  viktig 
å ha et godt system for intern kvalitetssikring på plass.

\ \  FORVALTNINGSREV IS jON \ \

Ellen Lange er fagansvarlig forvaltningsrevisor i Nedre 
romerike distriktsrevisjon, og har vært kvalitets-
kontrollør for NKrF de to siste årene.
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D
enne artikkelen forsøker å belyse i hvilken grad 
forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser 
bidrar til at kommuner klages inn til KoFA, og 
i hvilken grad KoFA er enig i revisjonens 

 konklusjoner.

innledning
en gjennomgang av rapportene i NKrF sitt register over 
gjennomførte forvaltningsrevisjoner1 viser at over halvpart en 
av disse gjelder vurderingstemaet regeletterlevelse (75 % 
i 2012).2 Per mars 2013 omhandlet 151 av 1695 rapporter 
temaet offentlige anskaffelser.3 Dette utgjør om lag ni 
 prosent av rapportene i registret. I tillegg må det nevnes at 
dette temaet også inngår som den del av den løpende regn-
skapsrevisjonen. med tanke på den mangfoldige aktivitet 
og tjenesteproduksjon som drives i kommunene vil jeg 
derfor påstå at temaet offentlige anskaffelser har en sentral 
plass i kommunenes arbeid med egenkontroll. en gjennom-
gang av saker som har blitt avgjort av Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KoFA) per mars 2013 viser at halv-
parten (26 av 52 saker) gjelder saker der kommuner har 
vært den innklagde part.4 

med utgangspunkt i disse observasjonene stilte jeg meg 
selv blant annet følgende spørsmål: I hvilken grad bidrar 
forvaltningsrevisjoner til at  kommuner klages inn til KoFA? 
Videre lurte jeg på i hvilken grad KoFA synes å være enig 
i revisjonens konklusjoner?

 
Om de undersøkte sakene i KOFa
I søk på Lovdata med søkerordene «forvaltnings revisjon», 
«regnskapsrevisjon», «kommunerevisjon» og «revisjon» 

1  norges Kommunerevisorforbund: http://www.nkrf.no/forvaltningsrevisjons-
register/cms/144 

2  Bodhild Laastad: «Revisors rolle i forvaltningsrevisjon»; Kommunerevisoren 
nr. 2-2013, på side 14-16.

3  gjennomgang utført av undertegnede 27. mars 2013. 
4    gjennomgang utført av undertegnede 27. mars 2013. gjennomgangen 

viser også at det var kommuner som var den innklagde part i litt under eller 
om lag halvparten av sakene som ble behandlet i KOFA i perioden 2009-
2012. 

fikk jeg henholdsvis 20, 3, 4 og 89 treff.5  søkerordet 
«forvaltningsrevisjon» forekom i sammendraget til to 
avgjørelser i KoFA. For å se nærmere på i hvilken grad 
forvaltningsrevisjoner bidrar til å danne grunnlaget for at 
kommuner klages inn til KoFA har jeg gjennomgått sakene 
som det vises til i de fire søkene ovenfor. Jeg har videre 
gjennomgått samtlige KoFA-saker6 som er avgjort i 
 perioden 2009 til 2013 (per 11. mars) der det er kommune(r) 
eller fylkeskommune(r)7 som er innklagd.8 Dette for blant 
annet å kontrollere sakene i KoFA sitt register opp mot 
de fire nevnte søkene i Lovdata. Det er videre viktig å 
nevne at denne gjennomgangen gjelder alle typer saker 
som behandles av KoFA og dets sekretariat.9

i hvilken grad er forvaltningsrevisjoner  
grunnlaget for KOFa-saker?

Gjennomgangen viser at rapporter etter forvaltnings-
revisjoner (inkludert ett revisorbrev) helt eller delvis har 
dannet grunnlaget for 21 KoFA-saker i perioden 2009 til 
2013 (per mars). Dette utgjør om lag 4 prosent av de 

5  Det vil si at søkerordene er «funnet i teksten» ved søk på Lovdata.no  
(abonnementsutgaven) under hurtigsøk i databasen for «Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser», per 27. mars 2013.

6 532 saker.
7  Med dette menes det at gjennomgangen er begrenset til saker der det er en 

kommune/fylkeskommune (som myndighet) som er part. Dette betyr at  
gjennomgangen ikke omhandler formelle interkommunale innkjøpssamarbeid, 
interkommunale samarbeid (herunder iKS), kommunale foretak (KF),  
kommunale aksjeselskap og stiftelser. 

8   Dette er gjort med utgangspunkt i oversikten over avgjorte saker på KOFA 
sin hjemmeside; http://www.kofa.no/avgjorte-saker/. gjennomgangen er gjort 
i perioden 27. mars til 3. april 2013.

9 gebyrsaker, rådgivende saker, avviste saker og saker som er trukket.

Forvaltningsrevisjon som 
grunnlag for saker i KoFA
I omlag halvparten av sakene som behandles i Klagenemnda  
for offentlige anskaffelser (KoFA) er det kommuner som er  
innklagd.

av FORvalTNiNgsRevisOR  
TOm øyviNd HeiTmaNN,  

vesT-FiNNmaRK  
KOmmuNeRevisjON iKs
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 undersøkte sakene (N).10 en nærmere fordeling av saker 
per år framgår av tabell 1 nedenfor.

Tabell 1: Andelen saker i KOFA der rapporter fra forvaltningsrevisjon 
omtales 

År n

Saker der  
revisjonsrapporter
omtales Prosent

2013 28 2 7,1

2012 113 4 3,5

2011 143 13 9,0

2010 146 2 1,4

2009 102 0 0

532 21 4,2

Andelen saker der forvaltningsrevisjoner varomtalt var 
størst i 2011 og minst i 2009. Det kan videre se ut til at 
det fra 2011 har skjedd et «gjennombrudd» for bruk av 
forvaltningsrevisjoner som grunnlag for klager til KoFA. 
Dette er imidlertid bare en tilsynelatende økning, noe som 
skyldes at det ble opprettet i alt 13 saker mot én kommune 
på bakgrunn av én rapport dette året. I ettertid ble flere av 
disse sakene trukket fra behandling i KoFA (se tabell 2 
på neste side).

Hvorvidt resultatet fra forvaltningsrevisjoner danner 
grunnlaget for KoFA-saker vil imidlertid ikke alene kunne 
besvares gjennom de opplysninger som framgår av avgjør-
elser i KoFA. et mer klart svar på dette spørsmålet vil 
fordre at man også tar et dypdykk i den korrespondanse 
som skjer mellom KoFA og partene (klager og innklagde). 
men heller ikke dette vil bidra til et svar med to streker 
under. Det kan selvfølgelig også hende at kommuner  klages 
inn til KoFA med bakgrunn i forvaltningsrevisjoner, uten 
at disse nevnes i korrespondanse og saksdokumentene i 
det hele tatt. På den annen side kan det også hende at disse 
klagene ville blitt fremmet uavhengig av disse rapportene. 

Likevel tør jeg fremme den påstand at funnene ovenfor 
i alle fall gir en indikasjon på hvorvidt forvaltnings-
revisjoner bidrar til at kommuner klages inn til KoFA. 
Tallene i tabell 1 ovenfor viser at det ikke kan konkluder es 
med at forvaltningsrevisjoner bidrar med dette i stor grad. 
Tallene synes imidlertid å vise en moderat stigende ten-
dens. Dette kan være tilfeldig, men kan også skyldes at 
rapporter etter forvaltningsrevisjon begynner å bli mer 
kjent i omgivelsene, økt oppmerksomhet rundt kommunal 
egenkontroll, at rapportene i økende grad offentligjøres 
og publiseres på hjemmesider, samt økende grad av åpne 
møter i kontrollutvalgene. en annen forklaring kan også 
være at antall rapporter om offentlige anskaffelser har, 

10 n (Avgjorte saker der kommune/fylkeskommune er innklagd) = 532. 

blitt firedoblet i perioden 2005-2010.11 I den sammenheng 
må det likevel nevnes at antallet har sunket noe i perioden 
2010-2012. 

i hvilken grad er KOFa enig i revisjonens  
konklusjoner?

For å finne svar på spørsmålet om i hvilken grad KoFA 
er enig (eller uenig) med revisjonens konklusjoner har jeg 
gjennomgått samtlige av de 21 sakene der rapporter fra 
forvaltningsrevisjon helt eller delvis kan ha dannet grunn-
lag for klager til KoFA. Jeg har valgt å kategorisere graden 
av samsvar i alternativene «helt», «delvis» og «ingen» 
samsvar. Der det har vært umulig eller svært vanskelig å 
konkludere, har jeg valgt å angi dette som «uklart». For 
saker som ble trukket eller avvist for behandling i KoFA 
har jeg angitt dette som «ikke relevant». en opplisting av 
funnene framgår av tabell 2 på neste side.

som det framgår av tabell 2 ble elleve saker trukket 
eller avvist.  I halvparten av de ti sakene som ble realitets-
behandlet, var KoFA sine konklusjoner helt i samsvar med 
revisjonen sine konklusjoner. I de resterende sakene var 
KoFA sine konklusjoner delvis i samsvar med revisjonens 
konklusjoner. Dette betyr at jeg ikke har funnet noen saker 
der ikke har vært noe samsvar mellom KoFA sine konklu-
sjoner og revisjonens konklusjoner. 

Av tabell 2 ser vi videre at alle de ti undersøkte sakene 
som ble realitetsbehandlet gjaldt anførsler (påstander) om 
ulovlige direkte anskaffelser. Dette er nok ikke tilfeldig, og 
skyldes sannsynligvis de spesielle bestemmelsene om hvem 
som er gitt anledning å klage. Hovedregelen i forskrift om 
klagenemd for offentlig anskaffelser (§ 6) er at klage kan 
fremsettes av «enhver som har saklig interesse». Her er 
klagefristen satt til seks måneder.  I saker som (kun) gjelder 
påstander om ulovlige direkte anskaffelser er imidlertid 
kretsen av de som kan klage videre. I forskriften § 13a gis 
det særskilte regler for klager på ulovlige direkte anskaff-
elser. Her heter det at kravet om saklig interesse i forskrift en 
§ 6 annet ledd ikke gjelder, samt at klagefristen er to år.

I de ti undersøkte sakene som ble realitetsbehandlet var 
klagerne privatpersoner, interesseorganisasjoner, og i et 
tilfelle et firma som ikke hadde levert inn tilbud i den 
 konkurransen som saken gjaldt. I så måte kan det kanskje 
påstås at forvaltningsrevisjoner bidrar til at også andre enn 
de som har «saklig interesse» til å klage blir gitt anledning 
til å klage saker inn for KoFA.

Det kan også være verdt å merke seg at klagenemnda i 
disse ti sakene ikke bare konkluderte med at det forelå 
ulovlige direkte anskaffelser (i samsvar med revisjonens 
konklusjoner), men at nemnda i tillegg ila de innklagde 
kommunene overtredelsesgebyrer. I den daværende lov om 
offentlige anskaffelser § 7b het det at «en oppdragsgiver 

11  18 rapporter i 2012, 22 rapporter i 2011, 30 rapporter 2010, 27 rapporter 
i 2009, 16 rapporter i 2008, 20 rapporter i 2007, 10 rapporter i 2006 og 8 
rapporter i 2005. 
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kan ilegges overtredelsesgebyr dersom oppdragsgiveren 
eller noen som handler på dennes vegne, forsettlig eller 
grovt uaktsomt foretar en ulovlig direkte anskaffelse. Dette 
viser vel at KoFA ikke har vært i tvil om sine konklusjoner 
i disse sakene.

avslutning
På bakgrunn av det som er nevnt overfor er det ikke grunn 
til å konkludere med at forvaltningsrevisjoner i stor grad 
bidrar til at saker klages til KoFA. Det er imidlertid grunn 
til å påstå at det er stor grad av samsvar mellom konklusjon-
ene til henholdsvis klagenemnda og revisjonen i de saker 
som har sitt grunnlag i rapporter etter forvaltningsrevisjon.

Tom Øyvind Heitmann (37) har vært ansatt som for-
valtningsrevisor i Vest-Finnmark kommunerevisjon 
IKs (VeFIK IKs) siden 1. november 2007 og er opp-
dragsansvarlig forvaltningsrevisor for fem av de ti 
kommunene selskapet reviderer. Han har en cand.
mag-grad fra Høgskolen i Finnmark (samfunns- og 
kulturfag, mediefag, 1. avdeling juss) og 2. avdeling 
rettsvitenskap fra Universitet i Tromsø.

Sak.nr Kommune Sakstype Anskaffelse Konklusjon i KOFA Samsvar 

2011/230 Frøya gebyrsak Leasing av biler Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Helt 

2011/229 Frøya gebyrsak Vaskeritjenester Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Helt

2011/181 nordland FK gebyrsak Varmepumpe Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Delvis

2011/196 Frøya gebyrsak Juridiske tjenester Avvist ikke relevant

2011/7 Oppegård gebyrsak Barneverntjenester Trukket ikke relevant

2011/12 Oppegård gebyrsak VA-materiell Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Delvis

2011/217 Oppegård gebyrsak Advokattjenester Trukket ikke relevant

2011/216 Oppegård gebyrsak institusjonsplass Trukket ikke relevant

2011/132 Oppegård gebyrsak Behandlingshjem Trukket ikke relevant

2011/17 Oppegård gebyrsak elektrikertjenester Trukket ikke relevant

2011/16 Oppegård gebyrsak garderobeskap Trukket ikke relevant

2011/15 Oppegård gebyrsak Prøvetaking mm. Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Delvis 

2011/14 Oppegård gebyrsak institusjonsplass Avvist ikke relevant

2011/13 Oppegård gebyrsak Legevikar Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Delvis

2011/11 Oppegård gebyrsak Trykkeritjenester Trukket ikke relevant

2011/10 Oppegård gebyrsak Renholdstjenester Trukket ikke relevant

2011/9 Oppegård gebyrsak Datautstyr Trukket ikke relevant

2011/8 Oppegård gebyrsak Transport Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Helt

2010/305 Oppegård gebyrsak Barneverntjenester Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Helt

2010/269 Fredrikstad gebyrsak Avlastningstiltak Ulovlig direkte anskaffelse: gebyr Delvis

2010/1 grimstad gebyrsak Konsulenttjenester Ulovlig direkte anskaffelse Helt

Tabell 2: graden av samsvar mellom konklusjoner i KOFA og revisjonens konklusjoner

Dette betyr at jeg ikke har funnet noen saker der ikke har vært noe 
s amsvar mellom KoFA sine konklusjoner og revisjonens konklusjoner. 
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D
et er derfor nyttig at Kommunal- og regional-
depar tementet nå reviderer  H-2140 
Retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester fra 2003 

(2003-retningslinjene). De reviderte retningslinjene1 er 
sendt på høring med høringsfrist 20.05.2013. Formålet 
med retningslinjene er å bidra til en god og ensartet  praksis 
for beregning av selvkost på de ulike selvkosttjenestene. 

selvkosttjenester
For tjenester som brukerne er forpliktet til å benytte seg 
av, er vanligvis selvkost den øvre grensen for bruker-
betaling. som eksempler på dette nevnes følgende tjenester:

• renovasjon
• vann og avløp
• plan- og byggesaksbehandling
• kart- og delingsforretning
• feietjeneste

I 2003-retningslinjene er også de «myke» kommunale 
tjenestene som pleie og omsorg, kommunale boliger, barne-
hager og skolefritidsordningen nevnt, men disse er fjernet 
i forslaget som nå er på høring. Dette kan ha sammenheng 
med at de «myke» tjenestene har mer preg av å være et 
frivillig tilbud innbyggerne ikke er forpliktet til å benytte 
seg av. Når det gjelder boliger, står dessuten kommunene 
i prinsippet i samme stilling som andre utleiere, og det er 
vanlig å kreve markedsleie eller gjengs leie. selv-
kostproblematikken er derfor mindre relevant. For andre 
tjenester innen pleie og omsorg er beregning av bruker-
betaling regulert i egne forskrifter. Disse tjenestene er i 

1  Forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale 
 betalingstjenester: http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dok/hoeringer/
hoeringsdok/2013/horing---nye-retningslinjer-for-beregnin.html?id=715366

tillegg gjerne så kostnadskrevende at det ville bryte med 
grunnleggende velferdsprinsipper å kreve selvkost fullt 
ut dekket av brukerne. For barnehager er det fastsatt 
 maksimalpris. Vi står da igjen med skolefritidsordningen 
som den ene «myke» tjenesten der selvkostproblematikken 
fortsatt er aktuell. 

Retningslinjenes status
Innledningsvis kommer en viktig drøfting av hvilken retts-
lig status retningslinjene har. Her framgår det at deres 
rolle er å utfylle reglene om egenbetaling i særlovgivning en. 
2003-retningslinjene har ifølge KrD fungert som en tolk-
ningsfaktor, og på den måten har de i stor grad bidratt til 
å utvikle en ensartet praksis på selvkostområdene. men 
det understrekes at det konkrete innholdet i selvkost-
prinsippet må bero på en tolkning av lover og forskrifter 
for de ulike tjenesteområdene. KrDs syn er således at 
 retningslinjene utgjør et sentralt tolkningselement, men i 
motsetning til lover og forskrifter er de ikke rettslig 
 bindende overfor kommunene. Av dette følger at om en 
kommunes praksis avviker fra retningslinjene, så er ikke 
det det samme som at kommunen bryter lov eller forskrift 
på det aktuelle området. Likevel har retningslinjene til 
hensikt å angi en økonomisk-faglig standard for beregning 
av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som er 
i tråd med reglene i særlovgivningen. eventuelle avvik 

reviderte retningslinjer for 
beregning av selvkost
– en gjennomgang av høringsutkastet

mange av NKrFs medlemmer har erfaring med å revidere 
 kommunenes beregning av selvkost for kommunale 
 betalings tjenester og vet at det er flere uavklarte spørsmål på 
dette området.

av seNiORRådgiveR  
BOdHild laasTad, NKRF
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fra retningslinjene bør derfor begrunnes av kommunen. 
I andre sammenhenger har det vært tatt til orde for at 

retningslinjene bør forskriftsfestes, men med det foreligg-
ende høringsutkastet går KrD ikke inn for dette alterna-
tivet. For oss revisorer betyr det at retningslinjene som 
kilde for utledning av revisjonskriterier kan framstå som 
mindre autoritative enn ønskelig, men samtidig er 
 retningslinjene det mest konkrete vi har når det gjelder å 
fastslå selvkostbegrepets innhold, og de representerer  etter 
KrDs egen ordlyd en økonomisk-faglig standard. Dermed 
får de likevel autoritet og tyngde som kilde.

Kortversjonen
Kapittel 1 i høringsutkastet gir på mange måter en 
 komprimert kortversjon av retningslinjene. en rask 
 gjennomlesing viser at hovedtrekkene i retningslinjene er 
de samme som før, men det er gjort noen presiseringer 
og endringer. Det vil si at selvkost består som før av 
 henførbare direkte og indirekte kostnader inklusive kapital-
kostnader og  alternativkost/kalkulatorisk rentekostnad. 

en rask gjennomgang gir følgende punktvise og over-
ordnede oppsummering over presiseringer/avklaringer og 
endringer:

•  Kostnader knyttet til administrativ ledelse regnes i ut-
gangspunktet som ikke-henførbare i en selvkostkalkyle, 
men administrative ledere som yter tjenester til en 
betalingstjeneste, skal fordele en tilsvarende andel til 
betalingstjenesten i samsvar med KosTrA-veilederen. 

•  Indirekte kostnader er henførbare andeler av kostnad er 
som i KosTrA er henført til administrasjonsfunksjon en 
eller funksjon for kontroll og revisjon. 

•  Kalkylerenten settes lik 3-årig swaprente tillagt et halvt 
prosentpoeng. 

•  Det skal beregnes kalkulatorisk rentekostnad for hvert 
års investeringer. eventuelle betalbare byggelåns renter 
trekkes først ut. 

•  Ved salg av anleggsmidler skal gevinst ved salget  legges 
til som inntekt i årets selvkostkalkyle. 

•  Ved utrangering av driftsmidler skal eventuell  uavskrevet 
restverdi belastes selvkostkalkylen som en nedskriv-
ning. 

•  Når det gjelder kapitalkostnader knyttet til de henfør-
bare indirekte tjenestene, åpnes det for at det kan benyt-
tes et sjablonmessig påslag på den henførte andelen 
med 5 % av netto indirekte kostnader.

 etter dette raske overblikket skal jeg gå nærmere inn
på disse og andre viktige presiseringer og avklaringer i 
høringsutkastet.

Prinsipper, definisjoner, presiseringer og avklaringer
Det presiseres at ved beregning av selvkost gjelder det 
finansielle ansvarsprinsippet eller generasjonsprinsippet 
som det også ofte kalles. I dette ligger at en generasjon 
brukere ikke skal subsidiere neste generasjon. Dagens 
brukere skal altså dekke dagens kostnader. 

selve definisjonen på selvkost er gitt en litt annen ut-
forming enn i 2003-retningslinjene. selvkost defineres 
nå som den totale kostnadsøkningen en kommune påføres 
ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, og omfatt er 
alle henførbare kostnader, både direkte og indirekte. 
selvkostbegrepet brukt på kommunale betalingstjenester 
kan ses som en variant av en aktivitetsbasert kalkulasjon 
(ABC-basert kalkyle) siden slike kalkyler opererer med 
kostnader på bedriftsnivå som ikke anses som henførbare 
til det enkelte produkt. For vesentlige selvkosttjenester 
som vann og avløp og renovasjon vil en stor del av kost-
nadene være sprangvis faste på grunn av at kapasitets-
utvidelser naturlig nok skjer i sprang. 

en annen viktig presisering er at selvkostprinsippet 
gjelder uavhengig av hvordan tjenesten er organisert,  enten 
tjenesten er kommunal eller skilt ut i et eget selskap. 
samtidig legger retningslinjene til grunn at selvkost-
kalkylen kan ta utgangspunkt i de gjeldende regnskaps-
reglene for virksomheten – enten det er snakk om en 
kommune eller et selskap. Dette vil i så fall kunne medføre 
at når tjenesten er lagt til et selskap, så vil nivået på selv-
kost være avhengig av om selskapet følger kommunale 
regnskapsregler eller reglene i regnskapsloven. 

Henførbare direkte og indirekte kostnader
som alt nevnt, består selvkost som før av henførbare direkte 
og indirekte kostnader inklusive kapitalkostnader og 
 alternativkost. De direkte kostnadene skal framgå på den 
aktuelle KosTrA-funksjonen. en viktig presisering er at 
KosTrA-regelverket skal følges når det gjelder fordeling 
av stillingsandeler. Det vil si at administrative ledere som 
yter tjenester for betalingstjenesten, skal fordeles på 
 betalingstjenesten og dermed inngå i de direkte kostnadene. 

Hvordan pensjonskostnader skal beregnes i selvkost-
kalkylen er også omtalt. Her angis det at det mest natur-
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Her (avgrensing mellom vedlikehold og påkostning) vil vi også kunne 
se store forskjeller mellom selvkost som bygger på kommunale regn 

 skapsregler og selvkost som bygger på regnskapsloven. 
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lige er å belaste kalkylen med de betalte pensjonspremi-
ene etter fratrekk for bruk av premiefond. men det åpnes 
også for at kommunene kan velge å basere selvkost-
kalkylen på pensjonskostnader. På dette punktet er 
 retningslinjene noe uklart utformet.  

Når det gjelder indirekte kostnader og interntjenester 
som ikke er nødvendige for å framstille selvkosttjenestene, 
men som er nødvendig ut fra andre hensyn, så skal disse 
som før ikke inngå i selvkostkalkylene. De indirekte kost-
nadene som er aktuelle å legge inn i selvkostkalkylen, 
avgrenses til bare å gjelde henførbare deler av kostnadene 
som man finner på administrasjonsfunksjonen og funk-
sjonen for kontroll og revisjon i KosTrA. Disse bør 
fordeles på en måte som i størst mulig grad gjenspeiler 
selvkosttjenestens faktiske bruk av de interne tjenestene. 
Det er gitt eksempler på fordeling av indirekte kostnader 
og mulige fordelingsnøkler. I mangel av noe bedre kan 
fordelingen av interntjenestens netto driftsutgifter skje i 
forhold til selvkosttjenestens andel av kommunens brutto 
driftsutgifter.

Hvilke interntjenester det vil være snakk om, er i stor 
grad de samme som i 2003-retningslinjene. men følgende 
tre er fjernet:

•  teknisk konsulent og bistand ved prosjektering
• drift av felles maskinpark
• bygningsdrift
Disse skal som kjent fordeles som direkte kostnader 

på de ulike KosTrA-funksjonene. men også for de 
 indirekte tjenestene vil det påløpe visse kapitalkostnader 
knyttet til bruk av kommunale bygninger, utstyr m.v., og 
disse må da i prinsippet beregnes. For at dette ikke skal 
bli altfor ressurskrevende, åpnes det for et alternativ der 
man gjør et sjablonmessig påslag på anslagsvis 5 % av 
netto indirekte kostnader for selvkosttjenesten. 

Kapitalkostnader
Kapitalkostnader består av avskrivninger på varige anleggs-
midler og kalkulatorisk rente på bokført kapital inklusive 
anskaffelseskost for tomt. 

som tidligere skal de kommunale avskrivningsperiodene 
følges. Det åpnes for at dersom den økonomiske levetiden 
til et anleggsmiddel åpenbart er kortere enn den som fram-
går av regnskapsreglene, kan en kortere levetid benyttes. 

Anleggsbidrag fra eksterne skal som før trekkes fra 
avskrivningsgrunnlaget. etter at 2003-retningslinjene tok 

til å gjelde, har vi fått Krs nr. 22 der det framgår at i 
kommuneregnskapet skal investeringer aktiveres med 
brutto anskaffelseskost. Det vil si at eventuelle anleggs-
bidrag og andre tilskudd ikke trekkes fra. Avskrivnings-
grunnlaget blir derfor ulike i kommunens regnskap og i 
selvkostkalkylen. også alternativkost, dvs. kalkulatorisk 
rente på bokført kapital, skal beregnes av netto anleggs-
kostnader fratrukket akkumulerte avskrivninger og tillagt 
tomtekostnader. Dette gjør det nødvendig å ha egne opp-
stillinger over avskrivningsgrunnlag, avskrivninger og 
beregningsgrunnlag for kalkulatorisk rentekostnad. Det 
er vist eksempler på hvordan dette kan settes opp i 
 retningslinjene. 

Avgrensing mellom vedlikehold og påkostning skal 
følge god kommunal regnskapsskikk slik dette er beskrev et 
i den foreløpige standarden Krs nr. 43. selv om det fore-
ligger en regnskapsstandard på dette området, er denne 
grensedragningen uansett ikke lett. Dette vil trolig fortsatt 
være et problemområde. Her vil vi også kunne se store 
forskjeller mellom selvkost som bygger på kommunale 
regnskapsregler og selvkost som bygger på regnskaps-
loven. 

Ifølge de reviderte retningslinjene skal det beregnes 
kalkulatorisk rente på hvert års investeringer. De betalbare 
byggelånsrentene på nye investeringer må da først trekkes 
fra. slik jeg oppfatter teksten, skal selvkostkalkylen årlig 
belastes med kalkulatoriske renter på årets gjennomsnitt-
lig nye investeringer. Dette innebærer at de kalkulatoriske 
rentene ikke blir aktivert sammen med anskaffelseskost 
og avskrevet over investeringens levetid, men i sin helhet 
direkte belastet selvkostkalkylen årlig. Dette kan være en 
praktisk løsning som er enkel å gjennomføre.

etterkalkulasjon - overskudd og underskudd
Når året er omme, må det gjennomføres en etterkalkula-
sjon for å fastslå reell selvkost for de enkelte selvkost-
tjenestene. Dersom gebyrene overstiger etterkalkulert 
selvkost, må overskuddet avsettes til et selvkostfond. 
selvkostfondet innebærer at abonnentene har for-
skuddsinnbetalt gebyrer til kommunen og på den måten 
stilt likviditet til disposisjon. Dette må kompenseres fra 

2  endelig kommunal regnskapsstandard (KRS) nr. 2 Anskaffelseskost og opp-
takskost for balanseposter

3  Foreløpig KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investerings-
regnskapet

\ \  SELVKOST  \ \ \ \  SELVKOST  \ \

I de reviderte retningslinjene er det også tatt inn bestemmelser om  
såkalte framtidsforberedte anlegg. 
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kommunens side ved at selvkostfondet krediteres 
 kalkulatorisk rente på gjennomsnittlig saldo gjennom året.

Dersom det er bestemt gjennom regelverk eller 
 kommunalt vedtak at en tjeneste skal ha full kostnads-
dekning, er det aktuelt å framføre underskudd til senere 
inndekning gjennom framtidige gebyrer. I så fall må det 
holdes oversikt over slike underskudd. Disse vil ikke 
framgå i kommunens regnskap, men kan tas med i note-
opplysning om gebyrfinansierte selvkosttjenester. slike 
«negative selvkostfond» kan også vises blant kommune-
regnskapets memoriakonti. et «negativt selvkostfond» 
innebærer at kommunen har lagt ut for tjenestene på vegne 
av innbyggerne for en periode. Dette kan kommunen få 
kompensert gjennom å legge til kalkulatoriske renter på 
det fremførbare underskuddet som i ettertid dekkes inn 
gjennom økte gebyrinntekter. 

Nederst på s. 30 i høringsutkastet står det at kalkyle-
renter på selvkostfond inngår i gebyrgrunnlaget. Det  mener 
jeg må bero på en misforståelse. Det er kommunen som 
nyter godt av likviditeten som ligger i selvkostfondet, og 
det er da følgelig kommunen som må belastes for 
 kalkulatorisk rente på fondet. Den skal derfor ikke inn i 
selvkostkalkylen, men avsettes fra kommunens side til 
selvkostfondet. Dersom det derimot er snakk om et selv-
kostfond med negativ saldo, blir forholdet motsatt. Da 
stiller kommunen likviditet til disposisjon for selvkost-
tjenesten som må godtgjøres ved å legge kalkulatorisk 
rente på den negative saldoen på selvkostfondet som  dekkes 
inn gjennom økte gebyrer i løpet av 3-5 år. 

retningslinjene presiserer at det er et rettslig skille 
mellom gebyrene for de ulike tjenestene. Derfor må hver 
selvkosttjeneste ha sitt eget selvkostfond. Det er således 
ikke anledning å slå sammen fond for ulike tjenester. Dette 
innebærer også at midler på fond knyttet til ett gebyr område 
heller ikke kan benyttes i årsbudsjettet/årsregnskapet til 
å finansiere årets underskudd på et annet gebyrområde. 

Av hensyn til generasjonsprinsippet holdes det fast ved 
at framføring av overskudd bør holdes innenfor et 
 perspektiv på 3-5 år. Det er ikke meningen at kommunen 
skal bygge opp fond over lengre tid. I stedet skal  kommunen 
ha en planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging 
av fondet som ledd i økonomiplanarbeidet. Det anbefales 
at et overskudd eller underskudd i ett år tilbakeføres til/
dekkes inn fra abonnentene innen 3-5 år etter at overskuddet/

underskuddet i selvkostkalkylen oppstod. Dette innebærer 
at i et tenkt tilfelle vil en kommune dermed kunne avsette 
overskudd til selvkostfond i inntil fem år på rad, men 
følgelig måtte bruke av fond i de påfølgende fem år. 
Tilsvarende gjelder ved underskudd. På den måten vil 
samlede gebyrinntekter samsvare med beregnet selvkost 
over en 10-årsperiode. Det kan ikke foretas en avsetning 
til et bundet fond samtidig med at det brukes av et bundet 
fond i ett og samme år. 

Framtidsforberedte anlegg
I de reviderte retningslinjene er det også tatt inn bestemm-
elser om såkalte framtidsforberedte anlegg. Dersom en 
kommune foretar en større utbygging av vann- og avløps-
nettet med overkapasitet for å ta høyde for framtidig ut-
bygging av hytte- eller boligfelt, og der tilkoplingen til 
nettet vil skje etappevis etterhvert som hytte- og bolig-
feltene tas i bruk, kan det finansielle ansvarsprinsippet 
tilsi at det vurderes å bruke en lengre periode for utligning 
av underskudd. I en vurdering av om dette er faglig for-
svarlig, bør det blant annet tas hensyn til hva som anses 
som et vesentlig beløp for abonnentene. Dersom en 
 kommune i et slikt tilfelle velger å gå utover 5-årsperioden, 
må under alle omstendigheter dette begrunnes og 
 dokumenteres. et slikt valg vil innebære at kommune styret 
må prioritere å bruke av de frie inntektene for å dekke opp 
for lavere gebyrinntekter i en periode. 

Tidligere års feil
Dersom det avdekkes at det er begått feil i tidligere års 
regnskaper, skal dette rettes opp i inneværende års regn-
skap. slike korrigeringer skal gjøres som vanlige 
 transaksjoner i drifts-, investerings- eller balanseregnskap et. 
I den grad slike feil har påvirket selvkostkalkylen for tid-
ligere år, vil det være rimelig at slike feil også rettes opp 
i selvkostkalkylen et senere år. I vurderingen av retting 
av feil, bør det tas hensyn til hva som anses som et vesent-
lig beløp for abonnentene. I retningslinjene anses det som 
naturlig at fem år er en øvre grense for å kunne ta hensyn 
til slike feil når de går i disfavør av abonnentene. Dette 
gjelder selv om kommunen har fattet vedtak om full 
kostnads dekning. Denne 5-årsgrensen gjelder ikke i de 
tilfeller der kommunen har krevd inn for høye gebyrer. 

\ \  SELVKOST  \ \

Utgangspunktet er at selvkostprinsippet gjelder uavhengig av hvordan 
tjenesten er organisert.
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Ifølge retningslinjene må det da vurderes i det enkelte 
tilfelle om feilen er så vesentlig at kalkylen må korrigeres, 
slik at dette tilbakeføres abonnentene – enten direkte eller 
gjennom lavere framtidige gebyrer. 

dokumentasjon
For å kunne dokumentere at selvkostgebyrene holdes 
innenfor de rettslige rammene, må det dokumenteres hvor-
dan selvkost er beregnet. Det må framlegges en etter kalkyle 
som viser inntekter, kostnader og resultater. Informasjon 
om dette må gis i forbindelse med kommunens års regnskap. 
Hele beregningsgrunnlaget, det vil si grunnlagsdata, selv-
kostkalkylen og etterkalkylen bør kunne dokumenteres i 
10 år. Ifølge retningslinjene er det naturlig at informasjon 
om selvkost gjøres enkelt tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside med opplysning om at regnskapet med noter, 
herunder selvkosttjenestene, er revidert.

Når selvkosttjenesten er skilt ut i eget selskap
mange kommuner har valgt å skille ut selvkosttjenesten 
helt eller delvis i et eget selskap, men i 2003-retnings-
linjene er håndtering av selvkostproblematikken i en slik 
setting helt fraværende. Dette har medført stadig tilbake-
vendende behov for henvendelser til KrD om tolkninger 
og avklaringer. Det er derfor gledelig at denne tematikken 
nå er tatt inn i de reviderte retningslinjene. Utgangspunktet 
er at selvkostprinsippet gjelder uavhengig av hvordan 
tjenesten er organisert. 

I utgangspunktet er det kommunen som er ansvarlig 
for å beregne selvkost, men dersom hele tjenesten er over-
latt til et selskap, må selskapet sette opp selvkostkalkylen 
og gi informasjon til kommunen/-e om beregning og opp-
stilling av oversikter. selvkostfondet må også da hånd teres 
av selskapet. overskudd på selvkost avsettes på fond som 
egenkapital med restriksjoner. På samme måte som for 
kommunen er det ikke intensjonen at selskapet skal bygge 
opp fond over lengre tid, men ha en planlagt prosess for 
oppbygging og nedbygging over en 3-5 årsperiode på 
samme måte som for en kommune. 

Dersom det bare er deler av tjenesten som er skilt ut i 
et selskap, vil det påløpe kostnader til selvkosttjenesten 
også på kommunens hånd. Kommunen må da selv sette 
opp den endelige selvkostkalkylen hvor alle inntekter og 
kostnader er tatt med. Kommunen er da avhengig av å få 

de nødvendige opplysningene fra selskapet. selvkostfondet 
må da føres av kommunen. 

siden selskapets regnskap ikke er i stand til å fram-
bringe et korrekt selvkostregnskap, må dette vanligvis 
settes opp i et skyggeregnskap som viser selvkost. For å 
sikre åpenhet og tillit omkring selvkostberegningene vil 
det være naturlig å omtale selvkostresultater og fonds-
utvikling på selvkostfondene i selskapets årsberetning. 
Beregningene og resultatene bør også gjøres tilgjengelige 
for allmennheten på selskapenes hjemmesider.   

Det presiseres i de reviderte retningslinjene at dersom 
en selvkosttjeneste blir skilt ut i et eget selskap, og det 
etableres en ny åpningsbalanse, må beregningsgrunnlaget 
for kapitalkostnader i selvkostkalkylen bygge på de bok-
førte verdiene på etableringstidspunktet. Abonnentene skal 
ikke betale kapitalkostnader på de samme anleggsmidlene 
på nytt. 

også for selskaper gjelder at tomtekostnader ikke kan 
avskrives, og anskaffelse av tomt må derfor finansieres 
med andre midler enn gebyrinntekter. Dette kan være 
 gjennom tilskudd eller likviditetslån fra eierne i selskapet 
eller av den innskutte kapitalen. Dersom selskapet har 
opptjent kapital utenom selvkosttjenesten, kan dette  brukes 
til å dekke tomtekjøp. eventuelle renter på likviditetslån 
eller kassekreditt i bank skal ikke inngå i selvkostkalkylen. 
I selvkostkalkylen inngår kun kalkulatorisk rentekostnad 
på investeringen uavhengig av finansieringsform.

selskaper som følger regnskapsloven har ikke faste 
avskrivningstider, men følger lovens bestemmelse om at 
avskrivninger skal gjøres etter en fornuftig avskrivnings-
plan. Dette innebærer da en skjønnsmessig vurdering av 
et anleggsmiddels økonomiske levetid. De reviderte 
 retningslinjene legger til grunn at ved oppstilling av selv-
kostkalkylen kan et selskap basere seg på de samme av-
skrivningsperiodene som er benyttet i selskapets årsregn-
skap. men det er da viktig at avskrivningsperiodene i 
selvkostkalkylene er i rimelig samsvar med anleggenes 
brukstid slik at generasjonsprinsippet ivaretas. 

Det står videre i de reviderte retningslinjene at selv-
kostberegningene kan ta utgangspunkt i de regnskaps-
reglene som gjelder for selskapet. For selskaper som  følger 
regnskapsloven, må beregningen av kapitalkostnader i 
selvkostkalkylen følge reglene for god regnskapsskikk 
når det gjelder beløpsgrenser for aktivering og avskriv-

\ \  SELVKOST  \ \ \ \  SELVKOST  \ \

Det er gledelig at retningslinjene om beregning av selvkost for  
kommunale betalingstjenester fra 2003 nå blir revidert. 
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ningstider. På dette punktet oppfatter jeg de reviderte 
retningslinjene som litt uklare. Det framstår som noe uklart 
om et selskap kan benytte sine bokførte avskrivninger 
direkte i selvkostkalkylen, eller om selvkostkalkylen må 
baseres på god kommunal regnskapsskikk når det gjelder 
beløpsgrenser for aktivering og avskrivningstider. Det som 
står på s. 8, s. 18, s. 19 og s. 24 i høringsutkastet tyder på 
den første løsningen mens det som står i andre avsnitt på 
s. 36 tyder på den andre. Her er det behov for en nærmere 
avklaring og tydeliggjøring.

Når det gjelder pensjon, legger de reviderte retnings-
linjene opp til at for selskaper baseres selvkostkalkylen 
på pensjonskostnader slik disse er regnskapsført i selskap-
ets årsregnskap. 

Når en selvkosttjeneste er lagt til et selskap, vil dette 
medføre nye kostnader til generalforsamling/representant-
skap og styre. Her legger retningslinjene opp til at slike 
kostnader regnes som direkte, henførbare kostnader. Dette 
gjelder også etablerings- og avviklingskostnader ved om-
dannelser. Her burde det kanskje ha vært presisert at 
 kapitalinnskudd fra eierne ikke er en henførbar kostnad. 
Kostnader til styre får en også ved organisering i  kommunalt 
foretak. 

Honorar for å møte som eierrepresentant i general-
forsamling/representantskap er ikke omtalt særskilt i de 
reviderte retningslinjene. Her foreligger det en uttalelse 
fra KrD fra 13.05.2009 om at departementet legger til 
grunn at medlemskap i et representantskap i IKs-er må 
anses å være et «kommunalt tillitsverv». Ifølge departe-
mentet innebærer dette at kommunestyret selv må fastsette 
satser for godtgjøring av slikt arbeid, og at medlemmer 
av representantskapet ikke bør få sin eventuelle godt gjøring 
direkte fra selskapet. Dette følger også av punkt 16 i Ks 
sin Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll 
av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak. 
Ifølge 2003-retningslinjene anses lønn og godtgjørelse til 
folkevalgte å høre til den strategiske ledelsen og er således 
ikke henførbare i en selvkostkalkyle. I høringsutkastet 
som nå foreligger, er dette ikke omtalt eksplisitt, men at 
det fremdeles skal være slik, kan utledes fra det som står 
om at det bare er deler av kostnader som i KosTrA  faller 
inn under administrasjonsfunksjonen eller funksjonen for 
kontroll og revisjon, som kan henføres som indirekte kost-
nad. slik jeg ser det, hadde det vært en fordel om dette 
kom helt klart fram i retningslinjene.

eventuelle feil i selvkostkalkylen for selskaper som 
følger regnskapsloven, må rettes opp i selvkostkalkylen 
for senere år. I selskapets regnskap vil slike feil bli  korrigert 
direkte mot selskapets egenkapital. 

Kryssubsidiering
I de reviderte retningslinjene er det tatt inn et eget  kapittel 
om kryssubsidiering. med kryssubsidiering menes normalt 
at en konkurranseutsatt del av en virksomhet får 

 økonomiske fordeler fra offentlige midler, og som er i 
strid med reglene om offentlig støtte. I retningslinjene 
brukes uttrykket også om uriktig henføring av kostnader 
fra en tjeneste til en gebyrfinansiert selvkosttjeneste. et 
tredje eksempel på mulig kryssfinansiering er hvordan et 
interkommunalt selskap fordeler selvkost mellom 
 kommuner når de har forskjellig kostnadsstruktur. Dette 
har vært et sentralt diskusjonstema. I prinsippet er det slik 
at dersom kostnadene i en kommune er høyere per abon-
nent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer fag-
lige grunner for kostnadsutjevning, så skal abonnentene 
i de to kommunene ikke betale samme pris. men her fore-
ligger det flere uttalelser fra KrD som går langt i å 
 imøtekomme et ønske fra selskapene om å ha ens gebyrer 
på tvers av kommunene. På dette området gis det i 
 retningslinjene rom for en faglig skjønnsmessig vurdering 
fra selskapenes side. 

smårusk
De reviderte retningslinjene er blitt et omfattende doku-
ment med mange eksempler og talloppstillinger. Noen 
forhold er uklart beskrevet, noen steder er det brukt uklare 
begreper, og det synes også å ha sneket seg inn noen feil. 

I talleksempelet på s. 28 er det benyttet betegnelsen 
«avskrevet verdi» der det heller burde ha stått «samlede 
avskrivninger» eller «akkumulerte avskrivninger» eller 
tilsvarende. «Avskrevet verdi» oppfattes vel vanligvis å 
være det samme som bokført verdi. 

I talleksempelet på s. 29 er det også en uklarhet. Dersom 
tabell 7 er ment å være en spesifikasjon av linje e i tabell 
6, er det ikke samsvar mellom tallene.  

På s. 13 er det henvist til kapittel 5 mens korrekt 
 henvisning må antas å være kapittel 6. 

Nederst på s. 34 er det henvist til avsnitt 0. Her menes 
det trolig avsnitt 6.6.1.

På s. 47 er det vist til en høyesterettsdom som er  referert 
i rt. 2004 s. 1603. Det opplyses at dommen gjaldt 
 beregning av byggesaksgebyrer. Det stemmer ikke. 
Dommen gjaldt en delingsforretning etter delingsloven. 

avsluttende kommentar
Det er gledelig at retningslinjene om beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester fra 2003 nå blir revidert. 
Feltet har vært i utvikling, og det har stadig dukket opp 
behov for tolkninger, avklaringer og presiseringer. I denne 
artikkelen har jeg prøvd å gi et overblikk over de reviderte 
retningslinjene med fokus på det som er endret eller 
 presisert. Jeg har også løftet fram noen gjenstående 
 uklarheter. Høringsfristen er 20.05.2013, og det er viktig 
at kommunale revisorer benytter denne muligheten til å 
 bidra til å gi de reviderte retningslinjene en så dekkende, 
 avklarende og anvendbar utforming som mulig.

\ \  SELVKOST  \ \
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\ \  SELVKOST  \ \ \ \  HVA SKjER?  \ \

I Kommunerevisoren nr. 4 for 2012 kunne man lese en 
notis om en avgjørelse fra fylkesmannen i Nordland 
 vedrørende Narvikgården As, 100 prosent kommunalt eid 
og morselskap for åtte andre aksjeselskaper. Ved vurderinga 
om selskapet kommer inn under unntaksregelen i offentleg-
lova § 2 andre ledd om ”rettssubjekt som hovudsakleg 
driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår 
som private” uttalte fylkesmannen at de forskjellige 
 selskaper i konsernet må vurderes hver for seg. og da 

fylkesmannen kom til at morselskapet ”ikke kan sies å 
hovedsakelig drive næring i direkte konkurranse med og 
på same vilkår som private” var konklusjonen at 
Narvikgården As omfattes av offentleglova.

Denne avgjørelsen har Narvikgården As klagd inn for 
sivilombudsmannen. I sin uttalelse 28. februar 2013 sier 
ombudsmannen at han ikke har grunnlag for å kritisere 
fylkesmannen, hvis avgjørelse dermed blir opprettholdt.

offentleglova og konserner

1.
I forvaltningsloven (fvl.) § 6 tredje ledd heter det: ”Er 
den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i 
saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjeneste-
mann i samme forvaltningsgren”. Populært sies det at 
”ugildheten smitter nedover”. I den aktuelle saken har 
ombudsmannen gått langt i å konstatere at ugildhet også 
kan smitte oppover.

X kommune hadde gitt A tillatelse til å slippe ut grå- og 
svartvann fra hytta si. Nabo B klagde, men kommune styret 
som klageinstans opprettholdt vedtaket. B brakte saken 
inn for ombudsmannen og påberopte seg bl.a. ugildhet.

I kommunen var saken behandlet av D, som nettopp 
hadde tiltrådt i vedkommende avdeling. I samme avdeling, 
men underordnet D, jobbet parten A og dessuten C, som 
A hadde brukt som konsulent.

ombudsmannen konstaterte at den ”automatiske” 
ugildhetsbestemmelsen i fvl. § 6 tredje ledd ikke rammer 
den aktuelle situasjonen. Han gikk så over til å se på den 
skjønnsmessige bestemmelsen i 6 andre ledd og uttaler:

”Slik situasjonen utviklet seg, jobbet imidlertid både 
saksbehandler, den nøytrale fagkyndige og tiltakshaver i 
samme avdeling i kommunen, bestående av til sammen 
11 personer, da søknaden ble avgjort. Etter ordlyden i fvl. 
§ 6 annet ledd skal det under vurderingen videre legges 
vekt på at ugildhetsinnsigelse er reist av en part. I denne 

situasjonen er jeg etter en konkret helhetsvurdering 
 kommet til at det foreligger særegne forhold, som er egnet 
til å svekke tilliten til Ds upartiskhet, slik at hun må anses 
inhabil”.

2.
X kommune har i medhold av forurensingsforskriften  
§ 12-6 gitt lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
boliger og fritidsbebyggelse. I følge denne forskriften 
trengtes det en avløpsplan før det kunne gis utslipps-
tillatelse i det aktuelle tilfellet. Kommunen hadde imidler-
tid dispensert fra denne bestemmelsen, til tross for at 
forskriften ikke inneholder noen dispensasjonsbestemm-
else. ombudsmannen uttaler:

”Etter forvaltningsloven § 40 kan ikke en forskrift 
 fravikes ”med mindre forskriften eller vedkommende 
hjemmels lov gir adgang til det”. Selv om kommunen selv 
har utferdiget forskriften og har kompetanse til å endre 
den, kan ikke kommunen i enkelttilfeller innvilge 
 dispensasjon uten å ha et rettslig grunnlag som nevnt i 
fvl. § 40”.

ombudsmannen tok imidlertid ikke standpunkt til om 
brudd på § 40 fører til at vedkommende avgjørelse blir 
ugyldig, da dette ikke var nødvendig ettersom han allerede 
hadde kommet til at avgjørelsen var ugyldig pga. ugildhet.

ombudsmannssak om ugildhet og forskrift 
Fra sivilombudsmannens sak 2011/3554 13. mars 2013:
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Aktuelle kurs nå: Faglig oppdatering og nettverksbygging!
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For nærmere informasjon: Se NKRFs nettsider, eller kontakt Norges Kommunerevisorforbund,
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no

 NKRFs Fagkonferanse 2013 10. – 11. juni Trondheim 
 Samling for kontrollutvalgssekretærer 2013 17. – 18. sept. Trondheim
 A.3.10 Planlegging og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon 24. – 25. sept. Gardermoen
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revisorloven pålegger revisjonsselskaper som reviderer 
foretak av allmenn interesse å avgi en åpenhetsrapport, 
hvor blant annet organisasjonsform, eierskap, styrings-
struktur, kvalitetskontrollsystemer og etterutdannings-
politikk skal beskrives. Kommunalt eide revisjonsvirk-
somheter er ikke omfattet av revisorloven og dermed 
heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport.

Kommunene spiller imidlertid en viktig samfunnsrolle, 
og åpenhet er en sentral verdi i offentlig sektor. NKrF 
har med bakgrunn i dette valgt å anbefale sine bedrifts-
medlemmer å utarbeide åpenhetsrapporter. Telemark 
 kommunerevisjon IKs, rogaland revisjon IKs og Vest-
Finnmark kommunerevisjon IKs var blant de første til å 
legge fram slike, og som kan lastes ned på deres nettsider.

Åpenhetsrapport

Fire av ti ledere i kommunene oppgir at de er kjent med 
at forsøk på å favorisere, omgå regelverk og rutiner, gi 
vennetjenester og lignende har forekommet i egen  kommune 
det siste året. en av hundre oppgir at de har vært utsatt for 
eller kjenner til korrupsjonsforsøk i form av tilbud om 
penger.

Ks anbefaler kommunene og fylkeskommunene å ha 
 systematisk risikovurdering og dilemmatrening, og en 
 rapport fra den omtalte undersøkelsen er tilgjengelig på 
www.ks.no/Portaler/etikkportalen/Antikorrupsjon/

Flere kommunale revisjonsvirksomheter har for første gang lagt fram så kalte 
 åpenhetsrapporter for 2012. Åpenhetsrapporten er ment å gi offentligheten relevant 
 informasjon om revisjonsvirksomheten. 

mye press, men lite korrupsjon  
i kommunene
Ansatte i kommunene utsettes ofte for press og påvirkning for å gi urettmessige fordeler 
til bedrifter og privatpersoner. ren korrupsjon forekommer likevel i svært liten grad, 
 viser en undersøkelse TNs Gallup har gjort for Ks.
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Tilsyn og revisjon i kommunal sektor
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Hovedinnholdet i boka består i kommentarer til kommunelovens regler om 
kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar, om kontrollutvalg og om revisjon 
og kommentarer til forskriftene om kontrollutvalg og om revisjon. 

Denne andre utgaven er oppdatert med endringer og avklaringer som har kommet etter første utgaven i 2007.

Boka er først og fremst skrevet med tanke på dem som arbeider med tilsyn og revisjon i kommunal sektor, herunder 

kontrollutvalgsmedlemmer, men vil også være nyttig for øvrige folkevalgte og tilsatte i kommuner, fylkeskommuner 

og kommunale, fylkeskommunale og interkommunale virksomheter.

Boka er skrevet av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, juridisk rådgiver Bernt Frydenberg og daglig leder Ole Kristian 

Rogndokken i Norges Kommunerevisorforbund.

Innehaverne av boka vil få tilgang til en QR-kode som via en smarttelefon 

eller et lesebrett, gir tilgang til en egen nettside hvor forfatterne vil publisere 

vesentlige endringer etter at papirutgaven av boka gikk i trykken, og som er 

av betydning for innholdet i boka.
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Pris (inkl. porto/eksp.): Kr 450 for medlemmer 
og studenter og kr 550 for andre.
Bestill boka på eget bestillingsskjema på NKRFs nettsider.

QR-koden fører deg til mer info og bestilling.

App’en viser «kort» med ulike problemstillinger, utsagn, påstander, beskrivelser av 
holdninger, etiske dilemma eller vanskelige situasjoner, og målet er å belyse og øke 
bevisstheten rundt temaene. Ikke for å finne rett og feil, men for å få frem flere sider 
og etisk refleksjon rundt en problemstilling.  

«rak rygg - en etisk øvelse» vil utvikles med nye dilemmaer basert på tilbake-
meldinger fra brukerne av app’en som kan sende inn stikkord, eller legge inn beskriv elser 
ved å klikke «foreslå et emne» som ligger i bunnen av hvert «kort» i app’en.

rak rygg-app’en er utviklet for smarttelefoner og nettbrett som bruker ios eller 
Android som operativsystem. Det er også laget en web-versjon på www.rakrygg.no. 
se: www.ks.no/Portaler/etikkportalen/Verktoy/ for nærmere informasjon.

rak rygg – en etisk øvelse
etikkportalen.no, Ks Bedrift og Ks-prosjektet «samarbeid om 
etisk kompetanseheving» går nye veier og har laget en app som 
skal hjelpe ansatte, ledere og politikere i kommuner og bedrifter 
til å bli mer reflekterte i spørsmål om etikk.
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