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Under landsmøtet i Fredrikstad i 1965 holdt edb-

sjefen i Oslo, Tom Solberg, et foredrag over em-

net «Anvendelse av EDB i kommunene – kontroll og 

revisjon». De fleste av tilhørerne hadde nok hørt om 

hullkort tidligere, men for det store flertall var nok 

dette deres første møte med begreper som input, 

output, sentralenhet og maskinspråk.

I foredraget ble det gått nærmere inn på et bredt 

spekter av arbeidsoppgaver som kommunene etter 

hvert kunne løse ved bruk av edb.

Edb-sjefen understreket at det var selvsagt at 

 revisjonen måtte være med i det pågående arbeid. 

Det ble vist til at drøftelser vedrørende innføringen 

var blitt løftet opp på topplan med deltakelse både 

av revisjonssjef og regnskapsdirektør. Foreløpig 

hadde drøftelsene munnet ut i en midlertidig instruks 

for samarbeidet mellom revisjon, fagetatene og edb-

avdelingen.

I et referat fra landsmøtet i «Kommunerevisoren» 

ble edb-sjefen gitt honnør for foredraget. Det ble der 

framhevet at, selv om eksemplene var fra de store 

forholdene i Oslo, så var det en vekker for tilhørerne. 

Edb-sjefen hadde latt tilhørerne tydelig forstå at edb 

var i ferd med å bryte fram på det regnskapstekniske 

området, og at kommunene måtte belage seg på 

nokså radikale omstillingen i årene framover.

På «lederplass» i «Kommunerevisoren» ble for-

bundets formålsparagraf og økonomi kommentert:

Ifølge lovene skulle NKRF virke for revisorenes 

økonomiske, faglige og sosiale interesser. – Det ble 

framholdt at medlemmenes økonomiske interesser 

måtte løses gjennom lønnsorganisasjonene og at det 

på neste landsmøte måtte fremmes en sak vedrør-

ende dette. 

Videre at en komite, som var nedsatt for å vurdere 

om forbudets arbeidsmåte var hensiktsmessig og til-

strekkelig, hadde uttalt i en foreløpig rapport at det 

ble ansett som viktig at forbundets administrasjon 

ble styrket ved opprettelse av en lønnet sekretærstil-

ling, forsøksvis på deltid. Det ble understreket at før 

dette kunne skje måtte forbundets økonomi styrkes. 

Det regnskap som ble avlagt på landsmøtet 1965 

viste et overskudd på kr 283,84.
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Godt valg!

◎ FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET . . .

Kommunestyre- og fylkestingsvalget står for døren. 

Når dette nummeret av Kommunerevisoren kom-

mer ut, vil valgkampen være på sitt mest intense.

Vi vet av erfaring at utskiftingsandelen på kontroll-

utvalgsmedlemmer kan være stor i mange kommuner 

og fylkeskommuner. Kontrollutvalget har en spesiell 

rolle sammenlignet med andre råd og utvalg. Det er 

ikke et utvalg der partipolitikken er fremtredende, 

men det er nødvendig med god oversikt over kommu-

nens virksomhet for å vurdere risiko og vesentlighet. 

Derfor er det svært viktig både med opplæring i til-

synsrollen og om driften av kommunen generelt. Det 

blir også viktig at det er stabilitet i det profesjonelle 

apparatet som skal bistå kontrollutvalget, utvalgets 

sekretariat og kommunens /fylkeskommunens revi-

sjon. 

Etter et hvert kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 

de folkevalgte bli presentert for en «opplærings-

pakke». Disse pakkene er først og fremst rettet mot 

kommunestyrene og fylkestingene, og det sier seg 

selv at kontrollutvalgets spesielle posisjon kun blir ett 

av flere viktige temaer i folkevalgtopplæringen. 

Kommune- og fylkestingsmedlemmer må få forståelse 

av kontrollutvalgets rolle og posisjon, men innsikten i 

utvalgets oppgaver og arbeidsmåter må gis som en 

særskilt opplæring til utvalgenes medlemmer. Denne 

opplæringen vil være i utvalgssekretariatets regi, men 

der revisor også har en viktig rolle. Erfaringen tilsier 

vel også at det kan være hensiktsmessig å ta opp-

læringen over en periode. Starte med oversikten og 

de store linjene, for deretter å ta spesialtemaene over 

en lengre periode.

Det er særskilte valgbarhetsregler for kontroll-

utvalg et. Ansatte i kommunen/fylkeskommunen er for 

eksempel ikke valgbare, og kontrollutvalgsmedlem-

mer kan ikke samtidig sitte som medlemmer eller 

vara medlemmer i andre kommunale/fylkeskommunale 

organ med beslutningsmyndighet. Kontrollutvalget 

fører tilsyn på kommunestyrets/fylkestingets vegne. 

Tilsynsoppgaven omfatter med andre ord hele kom-

munens virksomhet, og da kan ikke medlemmene i 

kontrollutvalget samtidig sitte i utvalg som omfattes 

av kontrollutvalgets tilsyn.

Etter hvert valg har det tidligere blitt gjort ugyldige 

valg i flere kommuner, noe som har ført til at det har 

måttet gjennomføres nyvalg. For å redusere risikoen 

for ugyldige valg har kommuneloven fastsatt at 

kontroll utvalget skal velges på kommunestyrets/

fylkesting ets konstituerende møte, jf. kommuneloven 

§ 17 nr. 2.

Hva som blir sentrale valgkamptema vil tiden vise, 

men jeg våger meg på en spådom om at kommune-

reformen vil bli ett av dem. De fleste kommunene har 

en eller annen utredning på gang om en eventuell 

kommunesammenslåing. Utfallet av disse vurderingene 

vil jeg derimot ikke tørre å spå noe om.

Hele prosessen med kommunereformen vil imid-

lertid påvirke risikobildet for kommunene. Det er 

 naturlig at dette vil være et sentralt tema når 

kontroll utvalgene etter hvert skal foreta en risiko- og 

vesentlighetsanalyse for kommunen. Dersom kom-

munesammenslutning blir en realitet, er det all grunn 

til å anta at innholdet og konklusjonene i den over-

ordnede analysen til dels vil omhandle andre 

element er enn de har gjort tidligere år.

Først skal valget gjennomføres, så jeg vil oppfor-

dre alle til å bruke stemmeretten. Godt valg. ◎

◎ INNHOLD 5 • 2015

NKRF mener selvsagt ikke noe om valgkampens stridstemaer, men 
resultatet av valget vil kunne påvirke tilsyns- og revisjonsfokuset 
framover.

Styreleder Per Olav Nilsen

«Det er naturlig at dette [prosessen med kommunereform] vil være 
et sentralt tema når kontrollutvalg ene etter hvert skal foreta en risiko- 
og vesentlighetsanalyse for  kommunen. »
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◎ REVISJON

Utviklingstrekk innenfor  
offentlig revisjon  
- samtale med riksrevisor Per-Kristian Foss

Tekst: Ole Kristian Rogndokken,  
daglig leder, NKRF

Foto: Riksrevisjonen

Kommunerevisoren har møtt riksrevisor Per-Kristian Foss. Foss har 
hatt funksjonen som leder av riksrevisorkollegiet siden 1. januar 
2014 og har rukket å bli en synlig aktør som riksrevisor.

Partipolitikeren Per-Kristian Foss er en kjent stør-

relse for de fleste, så han trenger ingen lang pre-

sentasjon for Kommunerevisorens lesere. Jeg vil 

imidlertid nevne at han har vært fast møtende stor-

tingsrepresentant for Oslo i perioden 1981-2013, der 

han har sittet i bl.a. Finanskomiteen i 12 år, Energi- og 

industrikomiteen i 8 år og 8 år i Kontroll- og konstitu-

sjonskomiteen (2005-2013). Han var finansminister i 

Bondevik II regjeringen (2001-2005).

Etter en så omfattende partipolitisk karriere var 

jeg interessert i å høre hvordan det var å skifte fra å 

være en markert partipolitisk aktør, til en rolle som er 

partipolitisk nøytral. Foss bekreftet at det var en tøff, 

men forberedt overgang. Han pekte på at to perioder 

i Kontroll- og konstitusjonskomiteen nok gjorde at 

overgangen ble mykere enn den har vært for mange 

andre. Avgangen fra Stortinget var imidlertid forbe-

redt, den ble varslet to år på forhånd. 

Han påpekte at det i hans posisjon er viktig å ta 

med seg politisk innsikt, og samtidig ha respekt for 

Riksrevisjonens faglighet. Det siste skal ikke kollegiet 

blande seg inn i. Kollegiet er satt sammen etter parti-

politiske kriterier, og alle har en partipolitisk bak-

grunn. Han ga uttrykk for at denne bakgrunnen er en 

viktig kilde for de innspillene kollegiet gir til organi-

sasjonen og for de beslutningene som tas. Foss 

mente også at han og resten av kollegiet kan for-

midle nyttig og ajourført politisk kunnskap til 

Riksrevisjonen. 

Politisk innsikt er et viktig element å ha med i 

Riksrevisjonens arbeid med å kartlegge risiko og 

 konsekvens, og den påfølgende vurdering av kon-
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◎ REVISJON ◎ REVISJON

troll- og forvaltningsrevisjonstema. Konsekvens kan 

både dreie seg om milliarder, og om svake grupper. 

Når Riksrevisjonen har vært opptatt av NAV er ikke 

det bare fordi det behandler store økonomiske resurser, 

men også fordi de behandler svake grupper som 

bl.a. de som faller utenfor arbeidslivet og som alle 

partiene prioriterer å arbeide for, påpekte Foss. Et 

annet eksempel han kom inn på er rapporten om 

fylkes nemndene i barnevernet. Denne rapporten 

viste at det er meget forsinket behandlingstid. Det 

lovmessige krav til behandlingstid blir ikke ansett 

som realistisk av de utførende enheter. Dette er poli-

tisk interessant – både fordi det gjelder styringen og 

at det gjelder svake grupper. Det er ikke nødvendig-

vis omsetningen som er det viktige i denne saken. På 

den annen side bruker Utenriksdepartementet 26 

milliarder i bistand, da er det interessant å få kunn-

skap om hvor effektivt de pengene har blitt brukt. 

Det må være en balanse mellom økonomiske størrel-

ser og politisk prioritet. Foss påpekte videre viktig-

heten av at Riksrevisjonen ikke tar opp saker som er 

politisk sære. Det må være bred politisk interesse når 

det gjelder konsekvens.

Riksrevisjonen har gjennom en nylig gjennomført 

omorganisering prioritert opp selskapskontroll og 

 eierskapskontrollen. Han viser i den forbindelse til 

parallellen innenfor kommunal revisjon med sel-

skapskontroller rettet mot bl.a. energibransjen.

Under samtalen kom vi inn på ulikheter mellom 

revisjon av privat sektor, spesielt av forretningsdrift, 

og revisjon av offentlig sektor. Foss påpekte at 

Riksrevisjonen legger stor vekt på å være en med-

spiller overfor forvaltningen. Det gis mye veiledning 

underveis i revisjonsprosessen. Riksrevisjonen er ikke 

ute etter å «ta et departementet». 

Kimen til enhver sløsing, misbruk og korrupsjon 

finnes i regnskapet. Norsk offentlig forvaltning er 

gjennomgående god. Forvaltningen er mangfoldig 

og spredt, og forvaltningen klarer seg ikke uten et 

pålitelig regnskap. Det er derfor viktig å melde fra til 

oppdragsgiver når det unntaksvis hender at et regn-

skap ikke er kontrollerbart. Årsaken til at det ikke er 

kontrollerbart kan være flere. Det kan bl.a. være de-

partementets egne retningslinjer. Når dette har blitt 

rapportert har det da også skjedd bedringer. Når det 

gjelder Finansdepartements retningslinjer så har 

disse blitt klarere, og det gis mindre fritak. Dette har 

vært et bidrag til å gjøre forvaltningen bedre.    

Også i forvaltningsrevisjonsrapportene gis det råd 

til forvaltningen om hvordan den kan bli bedre, både 

innenfor statsforvaltningen selv og for eksempel i 

kontakten med kommunene. Foss viste bl.a. til et 

 eksempel om tiltak for barn i fattige familier. Det er 

stor variasjon i kommunenes bruk av tilskuddene til 

dette formålet. Spørsmålet blir da om departement-

ene gir god nok informasjon og veiledning til kom-

munene.

Riksrevisjonen utsettes fra tid til annen for kritikk. 

Foss hadde et inntrykk av at mange av kritikerne 

ikke vet hva revisjon er. Riksrevisjonen kontrollerer 

bare ut fra de reglene staten har bestemt for seg 

selv. Riksrevisjonen tar ikke stilling til om reglene er 

fornuftige. Foss har et klart inntrykk av at forvalt-

ningsrevisjonsrapporter blir brukt i departementet, 

og viste i den forbindelse både til Helsedeparte-

mentets bruk av rapporter fra revisjoner av helse-

fore takene, og at revisjonens rapporter benyttes i 

 regjeringens budsjettbehandling. Noe av kritikken 

går på at Riksrevisjonen er så byråkratiske, noe Foss 

avviste. Dersom en revisjon fører til mer  byråkrati, så 

er det reglene som er byråkratiske, og det mener 

ikke Riksrevisjonen noe om.

Foss pekte på at Riksrevisjonen er, og skal være 

uavhengige. Riksrevisjonen er ikke et konsulentsel-

skap som skal «please» den reviderte. Et tiltak som 

skal bidra til å sikre uavhengigheten er at de ikke lar 

ansatte arbeide på det samme feltet for lenge.  

I  løpet av 7 år skal de ansatte skifte arbeidsfelt.

Riksrevisjonen er mye engasjert i internasjonalt 

arbeid og utvikling av standarder for revisjon gjen-

«Han påpekte at det i hans  
posisjon er viktig å ta med seg 
politisk innsikt, og samtidig  
ha respekt for Riksrevisjonens 
faglighet.»
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nom International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI). Organisasjonen har kommet 

godt i gang med å implementere INTOSAIs stan-

dardverk for revisjon (ISSAI), og Riksrevisjonen har 

etablert en egen avdeling for støtte og utvikling for å 

påskynde arbeidet og finne gode metodiske 

løsning er. Foss la ikke skjul på at dette har vært en 

utfordrende prosess, der gamle oppfatninger har 

måtte vike for nye.

Riksrevisjonen legger vekt på ikke å henge seg 

opp i pirk og detaljer, men fokusere på generelle for-

valtningstema i tillegg til at de trekker fram gjen-

gangere.

Foss pekte på at Riksrevisjonen har en åpen til-

nærming overfor departementene. Det gjennomføres 

 åpningssamtaler der de legger fram hvilke områder 

som tenkes vektlagt, og der de får departementets 

egne vurderinger om risikoforhold. Dette er viktige 

innspill som Riksrevisjonen tar med i sine vurderinger. 

Han la imidlertid ikke skjul på at det er store forskjel-

ler på i hvilken grad departementene ønsker å signali-

sere risikoområder.

Under samtalen kom vi også inn på kompetanse 

og rekrutteringsforhold innenfor Riksrevisjonen. Foss 

pekte på at det er stor stabilitet blant Riksrevisjonens 

ansatte. Ved rekruttering av nye personer har det 

vært god søkning. Riksrevisjonen rekrutterer 

person er med ulik og bred kompetansebakgrunn. 

Kjennskap til offentlig forvaltning er et pluss. 

Nyansatte blir satt inn i team slik at de får en god 

blanding av erfaring og kjennskap til revisjon med ny 

fagkunnskap. 

MBA-studiet i offentlig revisjon er en nyttig til-

vekst i utdanningstilbudet. Det er utfordrende for 

mange å møte nye fagfelt, men det gir en «høyere 

himmel». Riksrevisjonen har hatt gode erfaringer med 

studiet. Det er lagt opp et godt program og handels-

høyskolen (NHH) har vist evne og vilje til å gjøre 

 justeringer  under veis.

Hva er utfordringen i fremtiden?

På spørsmål om hvilke utfordringer Foss så for når 

det gjelder styring og kontroll av offentlig sektor de 

nærmeste årene, pekte han spesielt på utviklingen 

mot økende grad av «outsourcing» og konkurranse-

utsetting av tjenester. Riksrevisjonen har ingen men-

ing om det er gode eller dårlige løsninger, men det 

stiller administrasjonen overfor nye utfordringer med 

kontroll av tjenesteleveransen. Kommunene har en 

 tilsvarende utfordring. Kontrollapparatet må innrettes 

på sterkere grad av kontraktstyring og ev. gjennom 

eierskapskontroll av hel- og deleide selskaper. Som 

pekt på ovenfor har da også Riksrevisjonen styrket 

sitt arbeid rettet mot eierskapskontrollen. Foss tror at 

denne utviklingen vil føre med seg mer kontroll.

Innenfor kommunesektoren ser en også økende 

grad av interkommunalt samarbeid med mer profe-

sjonelle styrer. Han pekte på at det ikke alltid er sam-

svar mellom forretningsmessig drift og kommune-

styrets ønsker. Foss understrekte at han ikke har 

svar et på hva som er rett styring, men selskapene 

må finne seg i at det i heleide selskap er kommune-

styret som bestemmer.

Etter «Lysbakken-saken» har habilitetsproblema-

tikken kommet langt opp på dagsorden i statlig for-

valtning. Foss ga uttrykk for at kommunesektoren 

trolig har en del å lære av staten i den sammenheng.

Foss tror ikke at den generelle utviklingen vil føre 

til mindre revisjon, men det vil bli fokus på andre 

 områder, som for eksempel anbudsprosesser og 

 selskaps- og eierskapskontroller. Oppgavene føres 

over til egne rettssubjekter og selskapene oppretter 

datterselskap, og det kan bli en utfordring å hente 

tilstrekkelig revisjonsbevis. Riksrevisjonen har gjen-

nom selskapskontrollen adgang til informasjon fra 

selskapene.

Kommunene står overfor samme utfordring. Det 

blir derfor viktig at kommunene selv har et system 

for å kontrollere tjenesteleveranse. I tillegg må kom-

munerevisjonen sikres tilgang til alle nødvendige 

opplysninger for å kunne utføre revisjon. ◎

◎ REVISJON
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◎ REVISJON ◎ JUS

Utvalget har fått i oppdrag å foreta en helhetlig 

gjennomgang av kommuneloven for å styrke det 

kommunale selvstyret og for å vurdere om gjeldende 

regler er nødvendige eller legger for sterke begrens-

ninger på kommunenes handlefrihet. Dette gjelder 

blant annet regler om hvordan kommunene kan or-

ganisere sin virksomhet, og regler som begrenser 

kommunenes økonomiske handlefrihet. 

Siktemålet er også å avdekke svakheter ved gjeld-

ende lov og å foreslå forbedringer for å sikre klarere 

og mer forutsigbare rammer for kommunenes virk-

somhet. Utvalget skal også vurdere om det er grunn 

til å lovregulere nye temaer, og om det er grunn til å 

lovfeste bestemmelser som i dag er fastsatt i for-

skrift.

Utvalget er ledet av tidligere fylkesmann i Sogn 

og Fjordane, Oddvar Flæte. Ett av medlemmene i ut-

valget er Nina Neset, daglig leder i Romerike 

Revisjon IKS og styremedlem i NKRF. 

– Hvilke tanker gjorde du deg da du ble forespurt 

om å være medlem i Kommunelovutvalget?

Jeg ble veldig overrasket og selvsagt smigret. 

Noe slikt hadde ikke vært i mine tanker. Min første 

 reaksjon var å spørre meg selv om hva jeg skulle 

kunne bidra med. Men jeg kom raskt fram til at jeg 

hadde jo 20 års fartstid i kommunal sektor og et 

godt overblikk over sektoren. Dessuten har jeg et 

sterkt engasjement for kommunene og er opptatt av 

at de skal ha gode rammebetingelser. Her ville jeg få 

en gyllen mulighet til å bidra til dette. Jeg kunne 

selvsagt ikke si nei. Det er et privilegium å få bidra i 

lovarbeidet.

– Hvilke forventninger har du hatt til oppdraget?

Jeg skjønte jo at det kom til å bli svært arbeid-

somt og krevende. Men samtidig regnet jeg med at 

det ville bli svært interessant.

– Hvordan har du opplevd det å delta i utvalget?

Det har vært utrolig lærerikt. Utvalget har tatt seg 

tid til grundige refleksjoner. Vi har ikke hoppet på 

den første og beste løsningen. Vi har hatt sterkt 

 fokus på prosess og diskusjon. Ingenting har vært 

gitt på forhånd. Vi har kanskje startet med en be-

stemt oppfatning om en sak, men gjennom diskusjon 

og refleksjon har vi ofte endt opp på et helt annet 

standpunkt. Det er svært kompetente folk som sitter 

i utvalget, så det faglige utbyttet av diskusjonene har 

vært stort. Det har vært en viss form for spesialise-

ring og arbeidsdeling i utvalget ut fra medlemmenes 

faglige bakgrunn og interesse. Jeg har ikke kunnet gå 

like sterkt inn i alle de ulike temaene, men har særlig 

engasjert meg rundt økonomireglene og egenkon-

trollen. Men det har vært svært lærerikt å lytte til dis-

kusjonene rundt de andre temaene. 

Det er utvalgets sekretærer som fører det meste i 

pennen, men medlemmene har gjerne kommet med 

det første notatet om en sak som så er blitt bear-

beidet videre av sekretærene. Deretter har gjerne 

medlemmene bidratt ytterligere på sekretærenes ut-

kast. Så utvalgsmedlemmene har absolutt mulighet 

til å påvirke sluttresultatet – NOU-en. 

– I mandatet framgår det at en viktig målsetting er 

å styrke det kommunale selvstyret. Men samtidig 

framgår det i utvalgets mandat at det kommunale 

selvstyret skal skje innenfor nasjonale rammer. Forsøk 

Ny kommunelov
- intervju med Nina Neset, medlem av  
Kommunelovutvalget

Kommunelovutvalget som ble oppnevnt i juni 2013, skal levere sin 
utredning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 
utgangen av 2015.

Tekst: Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF
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på å få det kommunale selvstyret grunnlovsfestet er 

blitt avvist hver gang det har vært fremmet, senest 

våren 2012. Blir da begrepet bare en form for fest

tale? 

Jeg vil ikke si at det bare er en festtale. Prinsippet 

om det kommunale selvstyret vil komme tydelig fram 

i formålsparagrafen. Riktignok har en formålsparagraf 

ikke selvstendig rettslig kraft, men den er et viktig 

signal om et bærende prinsipp. Kommunenes selv-

styre kommer til syne ved at de er egne rettssubjekt 

og kan handle og inngå kontrakter på egne vegne. 

Men samtidig må det være respekt og aksept for det 

statlige nivås rolle som rammesetter. Nasjonalstaten 

må ha noe å si for det som skjer på det lokale planet. 

Men kommunene skal ikke bare være en forlenget 

arm for statens politikk. Vi vet at kommunene ofte 

opplever at staten i for stor grad er styrende. 

Utvalget er opptatt av at kommunene skal oppleve at 

de har vide rammer for å styre selv.

– Vil vi komme til å merke at det kommer en ny 

kommunelov, eller er det bare snakk om mindre 

juster  inger og kodifisering av gjeldende praksis, 

 eksempelvis av rammestyringsprinsippet og general

istkommuneprinsippet?

Loven som kom i 1992 tok store grep og var på 

mange måter revolusjonerende. Prinsippene fra den 

gang ligger fast og utgjør et fundament som lovut-

valget bygger videre på. Men utvalget vil ha en sterk-

ere vektlegging og tydeliggjøring av selvstyreprinsip-

pet og rammene rundt forholdet kommune – stat. 

Målet er gode rammer for robuste kommuner som 

kan forvalte og utvikle lokalsamfunnet på en god 

måte. 

– Vil nåværende formålsparagraf bli endret?

Den vil bli noe endret med en større vektlegging 

av det kommunale selvstyret. Utvalget ønsker også et 

prinsipp om fullfinansiering av statlige tiltak som in-

volverer kommunene. Nye oppgaver må følges av nye 

midler. Men her er det lett for at det vil bli ulike reg-

nestykker fra henholdsvis staten og kommunal sektor. 

Det er viktig å få til et stabilt og solid system uten de 

store overraskelsene slik at det blir mulig for kom-

munene å planlegge langsiktig. Staten skal ikke gripe 

inn unødvendig og ty til detaljstyring av kommunene 

i utrengsmål. De må ha lovhjemmel. 

– Et viktig aspekt ved kommunal virksomhet er 

styrkeforholdet eller spenningsforholdet mellom 

 politikk og administrasjon? I mandatet framgår det at 

utvalget skal vurdere om det er behov for å styrke det 

folkevalgte nivået i kommunen? Samtidig understrekes 

behovet for en sunn økonomiforvaltning. Erfaring til

sier vel at den politiske appetitten ofte går lenger enn 

den økonomiske fellen rekker, jf. kritiske røster mot 

den kommunale «kulturhussyken». Er det da «sunt» 

for kommunenes økonomi å styrke det folkevalgte 

 nivået? Hvilke refleksjoner har utvalget gjort seg på 

dette området?

Utvalget må ha tro på ansvarlige folkevalgte. 

Lekskjønnet er viktig. Politikerne lytter vanligvis til 

rådmannen, og det er avgjørende at administrasjonen 

legger fram forsvarlige, gode og ikke minst forståe-

lige saksutredninger. De folkevalgte har selv et ansvar 

for å vurdere om de har et godt nok beslutnings-

grunnlag i en sak. Kanskje burde kontrollutvalget 

 oftere be om forvaltningsrevisjon der man vurderer 

om administrasjonens saksutredninger er gode nok. 

Utvalget vil tydeliggjøre hvilke krav som skal stilles til 

administrasjonens saksutredninger. Når det gjelder 

eksempelet du trekker fram om store og kostbare 

kulturhus, så er mitt svar at folkestyre handler om 

verdier og valg. Dersom politikerne mener at verdien 

av et slikt kulturhus er større enn verdien av alternativ 

anvendelse av midlene, så må vi akseptere det. Det er 

det som ligger i folkestyre. Men det er selvsagt viktig 

at alle sider kommer fram i beslutningsgrunnlaget. 

Man må operere med realistiske anslag for inntekter 

fra driften av kulturhuset, og kommunen må selvsagt 

kunne betale for gildet uten at det gjør nivået på 

kommunens øvrige tjenester uforsvarlig. 

– Utvalget skal jo også vurdere tiltak som kan 

styrke den kommunale egenkontrollen. Har det vært 

et sterkt engasjement rundt dette i utvalget? 

«Jeg har ikke kunnet gå like sterkt inn i alle de ulike temaene, men har 
særlig engasjert meg rundt økonomireglene og egenkontrollen.»
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Det har faktisk det. Det har vært et særlig stort 

engasjement rundt rådmannens internkontroll. 

Diskusjonen har gått på særlovgivningens mange 

krav om internkontroll versus kommunelovens gene-

relle krav om betryggende kontroll. Utvalget ønsker å 

legge inn en plattform i loven som til en viss grad 

konkretiserer hva som ligger i kravet om internkon-

troll/betryggende kontroll i kommunene. Under over-

skriften egenkontroll, vil det komme tydelig fram at 

kommunestyrets overordnede ansvar hviler på to 

 føtter – rådmannens ansvar for internkontroll og 

 kontrollutvalgets tilsyns- og kontrollrolle. 

– Hva legger utvalget i begrepet internkontroll? Vil 

kravene til internkontroll bli mer eksplisitte og kon

krete i den nye loven?

Dette er ennå ikke klart i alle detaljer, og dette er 

noe utvalget må jobbe mer med. Men jeg kan alt nå 

si at det vil blir krav om en viss skriftliggjøring og 

 dokumentasjon og krav om risikovurdering og rap-

portering. Bestemmelsene om internkontroll ønskes 

flyttet fra særlovgivningen over i kommuneloven. 

Men som sagt, dette er ikke ferdig behandlet av ut-

valget. 

– Hvilke tanker har utvalget gjort seg om kontroll

utvalget og dets rolle i den kommunale egenkon

trollen? 

Kontrollutvalget har vært en suksess og kommet 

for å bli. Det utgjør en bærebjelke i den kommunale 

egenkontrollen.

– Vil utvalget foreslå at kontrollutvalgets sekretari

atsfunksjon styrkes?

Dette er heller ikke ferdigdiskutert i utvalget. Men 

det må være opp til kommunene å bestemme hvor 

mye ressurser som skal gå til kontrollutvalgets sekre-

tariat. Det er viktig med riktig og god kompetanse, 

men dette vil ikke bli nærmere konkretisert i 

NOU-en/forslag til ny lov. Kontrollutvalget og dets 

sekretariat ses på som en enhet. Sekretariatet skal 

ikke bygges ut som en tung, selvstendig organisasjon 

utenfor kontrollutvalget. Men bestemmelsen om at 

kontrollutvalget skal ha egen sekretær vil bli løftet 

inn i loven der det også vil bli definert hvilke typer 

oppgaver som skal utføres. 

– Har utvalget drøftet kontrollutvalgets uavhen

gighet overfor majoritetsgrupperingen i kommune

styret, og om det skal innføres en bestemmelse om 

at leder av kontrollutvalget ikke kan være fra samme 

parti som ordføreren?

Dette har vært lite diskutert til nå, men det vil bli 

foreslått krav om minst fem medlemmer i kontrollut-

valget, og det kan bli aktuelt å foreslå en regel om at 

leder av kontrollutvalget ikke kan komme fra samme 

gruppering som ordføreren. 

– Hva med valgbarhet til kontrollutvalget? Vil ut

valget foreslå endringer her?

Utvalget ønsker ikke en profesjonalisering av kon-

trollutvalget. Valgbarhetsreglene vil bli like strenge 

som i någjeldende lov. Kontrollutvalgsmedlemmene 

vil ikke kunne sitte i styrer i IKS-er eller være daglig 

leder. I så fall vil kontrollutvalgsmedlemmene blant 

annet ikke kunne sitte i styrene i de interkommunale 

revisjonsselskapene. Men dette er ikke helt ferdigdis-

kutert i utvalget.  

– Mener utvalget at høringer i regi av kontrollut

valget er en egnet kontrollform? I så fall, i hvilke 

 saker? Vil det bli fastsatt regler for høring i regi av 

kontrollutvalget?

Utvalget har diskutert dette, men spørsmålet er 

ikke helt ferdigbehandlet. Jeg er personlig svært 

skeptisk til høringer og mener at det ikke bør komme 

inn bestemmelser om dette i kommuneloven. 

Kontrollutvalget har mange måter å skaffe fram rele-

vant informasjon på, herunder muntlige orienteringer 

uten å måtte kalle dette høringer. Jeg er redd for at 

høringer kan resultere i dårlig og mangelfull saksbe-

handling. Jeg er opptatt av de hørtes rettssikkerhet 

og faren for selvinkriminering. Hvem skal kalles inn, 

og hvilken forklaringsplikt skal de ha? Jobben med å 

belyse et saksforhold på en forsvarlig måte krever 

grundig saksforberedelse. Resultatet kan i verste fall 

føre til at kontrollutvalget mister sin troverdighet. Jeg 

mener at kontrollutvalget har gode nok kontrollmid-

ler slik det er i dag. Dagens system fungerer godt.

– Hvordan tolker utvalget begrepet etterlevelses

revisjon, og hvordan avgrenses dette mot forvalt

ningsrevisjon?

Utvalgets syn er at etterlevelsesrevisjon hører inn 

under både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevi-

sjon. Definisjonen av forvaltningsrevisjon vil fortsatt 

innbefatte etterlevelsesrevisjon. Revisjonsmandatet 

for regnskapsrevisjonen skal inn i loven og vil bli ut-

Nina Neset
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videt til å omfatte en viss kontroll med bruken av 

kommunens midler, altså kontroll med disposisjon-

ene. Budsjettkontrollen blir på denne måten utvidet. 

Rådmannen skal rapportere om bruken av kommu-

nens midler. Revisor skal planlegge og rapportere i et 

eget dokument utenom revisjonsberetningen om 

kommunens etterlevelse av sentralt regelverk innen 

økonomiforvaltingen, som for eksempel offentlige an-

skaffelser, selvkost, finansforvaltning . Men dette skal 

være på et overordnet nivå og må nødvendigvis ha 

preg av å være en overflatekontroll. Ønsker man å gå 

mer i dybden, er det forvaltningsrevisjon som gjelder.

– Uttrykket «minimumskontroll med økonomifor

valtninga» er lansert? Hva ligger i dette? 

Gjennom lovfestede regler om minimumsrevisjon, 

det vil si revisjonsmandatet, bestemmer kommune-

loven hva kommunerevisor skal gjøre, mens revisjons-

standardenes oppgave er å bestemme hvordan revi-

sjonsarbeidet skal utføres. Regnskapsrevisjon har mer 

preg av å være «hyllevare» med mindre spillerom for 

regnskapsrevisors skjønn. Det må være kjent for kon-

trollutvalget og kommunene hvilke oppgaver som 

 ligger til regnskapsrevisjon, herunder hvilken rolle 

 risiko- og vesentlighetsgrenser spiller for revisjons-

arbeidet. Kontrollutvalget får eventuelt et ansvar for 

å bestille tilleggshandlinger dersom de mener at 

 minimumsrevisjonen ikke gir tilstrekkelig trygghet. 

Dette har med risikovillighet å gjøre. Det er viktig at 

det er god dialog mellom kontrollutvalget og revisor. 

Innføring av statlig tilsyn med kommunal revisjon vil 

også spille en rolle for sikkerhet for et forsvarlig om-

fang av revisjonshandlinger. 

– Kommer utvalget til å si noe om hvordan risiko 

og vesentlighetsvurderinger skal gjennomføres?

Nei. Dette faller inn under revisors faglige ansvar. 

– Det foreslås å lovfeste plikt til å vurdere sunn, 

langsiktig økonomisk utvikling. Tror du at det vil 

 endre de folkevalgtes forståelse for kommunenes 

økonomiske stilling? 

Når politikerne får god informasjon og setter seg 

godt inn i kommunens økonomi, så er det utvalgets 

oppfatning at de vil gjøre forsvarlige vurderinger. Det 

vil bli foreslått innført måltall for bærekraft, og gene-

rasjonsprinsippet skal gjelde. Det vil si at dagens 

folke valgte og innbyggere ikke skal forringe senere 

generasjoners muligheter og eksistensgrunnlag. 

– Tidligere snakket man om formuesbevaring? Er 

dette begrepet helt ute?

Begrepet ligger inne i kravet om bærekraft, men 

bærekraft forstås på en litt annen måte. For eksempel 

er det ikke sikkert at det er bærekraftig at alle kom-

munale bygg skal stå og skinne. Dersom befolknings-

utviklingen tilsier det, så kan det kanskje være bort-

kastet å bruke kommunale midler til å holde en skole 

uten elever i tipp topp stand. Men dette må selvsagt 

gjøres med åpne øyne og være en villet utvikling. 

– Har utvalget drøftet og konkludert om det er be

hov for nærmere krav til forvaltningsrevisjon og sel

skapskontroll? Skal forvaltningsrevisjon og selskaps

kontroll fortsatt være etterspørselsstyrt?

Det vil ikke bli stilt nærmere krav til omfanget av 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Så svaret er 

ja, her vil det fortsatt være kontrollutvalgets bestillinger 

som bestemmer omfanget. Kravet om årlige forvalt-

ningsrevisjoner kan bli fjernet, for dette er ikke for-

målstjenlig i små kommuner med begrensede midler 

til forvaltningsrevisjon. Men det er viktig å under-

streke at utvalget ønsker å styrke forvaltningsrevi-

sjon. Ikke nødvendigvis med mer kontroll men med 

bedre kontroll. Utvalget er opptatt av at kontroll-

arbeidet også skal bidra til læring.

– Det foreligger et forslag om en samlet framstil

ling av egenkontrollen. Tror du at det vil gjøre skillet 

mellom administrasjonens ansvar og kontrollutvalgets/

revisors ansvar mer uklart? Eller vil skillet bli enda tyde

ligere?

Her er det vanskelig å svare et klart ja eller nei. Det 

kan ses på begge måter. Men utvalget ønsker å løfte 

fram og tydeliggjøre rådmannens rolle og sette den 

inn i det totale styringsbildet. Kontrollutvalgets og 

 revisjonens uavhengige rolle som tilsyns- og kontroll-

instans vil komme tydelig fram. Ved å samle bestem-

melsene som gjelder kommunens egenkontroll på ett 

sted, vil man få en bedre totaloversikt og se de ulike 

instansene i sammenheng. 

– Takk for at du tok deg tid til denne praten. Vi 

venter i spenning på NOU-en som kommer ved års-

skiftet. ◎

«... bestemmelsen om at kontrollutvalget skal ha egen sekretær vil bli 
løftet inn i loven der det også vil bli definert hvilke typer oppgaver 
som skal utføres.»
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Har din kommune hatt forvaltningsrevisjon av hvor-

dan kommunen håndterer offentlighetsloven? Ikke? 

Du er ikke alene. En rundspørring Kommunal Rapport 

gjorde tidligere i år, viste at de færreste har hatt et slikt 

prosjekt. Det er veldig synd – for erfaringene fra rundt 

om i det politiske Norge viser at det står jevnt over gan-

ske dårlig til med holdningene til åpenhet.

En ting er at flertallet på Stortinget mot bedre vit-

ende tidligere i sommer vedtok å gi anledning til å hem-

meligholde mesteparten av informasjonen rundt såkalte 

forberedende byrådsmøter. Politikerne viste der en ren 

forakt for deres oppdragsgivere. Men også ute i kommu-

nene er det nok av eksempler på at meroffentlighet og 

åpenhet ikke akkurat står i høysetet.

Det er så lett å lire av seg klisjeer om åpenhet og 

 demokrati. Det er langt vanskeligere å følge det opp i 

praksis, i alle fall hvis du er blant dem som foretrekker å 

utøve maktspillet i kulissene, godt skjult fra lyskasterne. 

Derfor trenger vi en aktiv kommunerevisjon og aktive 

kontrollutvalg, som tar på seg den utakknemlige rollen 

det er å sjekke om kommunen faktisk utøver meroffent-

lighet, svarer på henvendelser om innsyn, lar kommu-

neadvokatens generelle råd være åpne og like gjerne 

sender dokumentene til lokalavisa allerede før avisa har 

spurt om dem.

Antakelig bør en slik forvaltningsrevisjon også ta for 

seg om arkivverdige meldinger blir journalført. En gjen-

nomgang i Bergen antydet at bare 5 prosent av kommu-

nikasjonen som burde vært arkivert, faktisk ble det. Altså 

er 95 prosent av meldingene hemmelige for innbyg-

gerne. Det må være flere enn meg og noen få av mine 

kolleger i pressen som blir bestyrtet av slike meldinger. 

Men funnene i Bergen er helt sikkert ikke enestående.

Vi kan selvsagt be om at noen tar sin hatt og går i 

slike tilfeller. Men å gå på grunn av manglende åpenhet 

er det lite kultur for i Norge. Tvert imot står de to største 

kommunene for de minst innsynsvennlige holdningene, i 

alle fall om vi skal dømme etter miseren i Stortinget. 

Kanskje vi heller skal gripe sjansen et valg gir oss, be-

gynne med blanke ark og lære opp de nye politikerne 

som inntar kommunestyresalen og ikke minst formann-

skapssalen i høst. For jo nærmere maktens tinde man 

kommer, jo mindre viktig blir det med åpenhet. Det er en 

generell påstand, og det finnes sikkert unntak. Men det 

er liten tvil om at det er behagelig å utøve makt i de 

hemmelige rom. Det er bare så lite, ja, hva var nå det 

 ordet igjen? Demokratisk!

Vi har ikke åpenhet og offentlighetslov for å fylle 

 avisspaltene. Ikke først og fremst. Vi har prinsipper om 

innsyn fordi vi faktisk har et demokratisk styresett her i 

land et, både på riksplan og lokalt. Det forplikter. Det gjør 

også at det er noen ting du kunne ha lyst til å gjøre, som 

du faktisk må la være. Du kan ikke ringe rundt til dine to 

nærmeste politiske venner og gjøre opp alt på kam-

merset. Det er ikke demokrati. Du må faktisk gå gjennom 

 reelle politiske prosesser, med offentlig debatt, kritikk av 

forslagene (og kanskje også deg selv), nye runder og 

kanskje nedstemte forslag. 

Det er svært bekymringsfullt når politikerne i parla-

mentariske kommuner og fylkeskommuner insisterer på 

å være rådmenn. I stedet for å flytte beslutningene ut på 

den politiske arena, som var begrunnelsen for parlamen-

tarismen, flytter i stedet politikerne inn på rådmannskon-

toret og lukker døren igjen. På sidelinjen sitter kontroll-

komiteer og revisorer og sier ingenting.

Men dere har jo muligheten! Vil dere bidra til åpenhet 

og demokrati? Kjør forvaltningsrevisjon av møteoffent-

lighet, offentlighetslov og journalføring. Det blir garan-

tert den mest interessante revisjonsrapporten dere kom-

mer til å lage de neste fire årene, og den kommer til å bli 

omtalt av alle medier som dekker kommunen. For-

håpentligvis kan en slik revisjon faktisk også minne de 

nye politikerne om at tillitsvervet de har fått, forplikter. 

Det er ikke en lisens til å gjøre hva som helst de neste 

fire årene. 

Så blir det spennende å se hvem som kan skryte av å 

bli framstilt som Norges beste på åpenhet i etter en slik 

forvaltningsrevisjon. Den kommunen skal vi i Kommunal 

Rapport garantert omtale. ◎

Kontroller åpenheten i neste periode
Av Ole Petter Pedersen, nyhetsredaktør, Kommunal Rapport

ØVRIGE 
KRONIKØRER:

Per-Kristian Foss,  
riksrevisor

Tor Dølvik, Transparency 
International Norge
og medlem av Kommune-
sektorens etikkutvalg
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Med nytt kommunestyre og nye 
kontrollutvalg er det én ting jeg 
håper får mer oppmerksomhet de 
fire neste årene: Åpenhet.
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Kommuner må i ulik grad ut i markedet for å kjøpe 

utleieboliger for å oppfylle sine forpliktelser og 

etterspørsel etter kommunale boliger. Særlig i de 

større kommunene, kan det være aktuelt for kommu-

nen å erverve hele utleiegårder, framfor å kjøpe eller 

leie enkeltleiligheter.

Innledning 

Den såkalte fritaksmetoden ved salg av aksjer, inne-

bærer at flere eiendomsaktører selger aksjer i eien-

domsselskapet framfor selve eiendommen. Salg av 

eiendom som sådan, utløser skatt på gevinsten. 

Vår erfaring er at flere kommuner på prinsipielt 

grunnlag har besluttet at kommunen ikke skal eie 

aksjer, eller drive kommunal virksomhet gjennom 

aksjeselskaper. En gjennomføring av et slikt prinsipp 

uten unntak, innebærer at kommuner vil kunne gå 

glipp av interessante eiendommer for boligformål 

fordi selger ønsker å selge aksjer og ikke eiendom-

men, eller at kommunen ender opp med å måtte be-

tale en vesentlig høyere pris for eiendommen for å 

kompensere selgers skatteulempe.

Dersom en kommune kjøper aksjer i et eien-

domsselskap, innebærer imidlertid ikke dette at 

kommunen må drive utleie av boligene gjennom 

 eiendomsselskapet. Kommunen kan straks etter at 

aksjene er overtatt, likvidere eiendomsselskapet og 

derigjennom eie eiendommen direkte. Som vi skal 

se i denne artikkelen, kan kommunen på grunn av 

ligningsmåten for boligselskaper og kommunens 

skattefrie status, gjennomføre en slik likvidasjon 

uten at det utløser skatt for eiendomsselskapet eller 

for kommunen. Dette betyr at flere kommuner som 

på prinsipielt grunnlag har besluttet å ikke eie aksje-

selskaper, bør revurdere sitt standpunkt når det 

gjelder kjøp av eiendomsselskaper. 

Forbud mot finansiering av aksjekjøp ved lån

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at for-

budet i kommuneloven § 50 om å finansiere kjøp av 

aksjer ved lån, også gjelder for kjøp av aksjer i eien-

domsselskaper. Det betyr at den framgangsmåten 

som skisseres i denne artikkelen, bare vil være aktu-

ell for de kommuner som kan finansiere kjøp av 

 aksjer med egenkapital.

Selger ønsker å selge aksjer, ikke eiendommen 

Fritaksmetoden, jf. skatteloven § 2-38, innebærer at 

selskapsaksjonærer, det vil si aksjonærer som selv 

er aksjeselskaper eller likestilte selskaper, kan selge 

aksjer i andre selskaper skattefritt.

Som en følge av fritaksmetoden, er det vanlig at 

utleieeiendom eies gjennom såkalte single purpose 

eiendomsselskaper. Dette er selskaper hvis eneste 

formål er å eie og leie ut, en enkelteiendom. Den 

faste eiendommen utgjør i de langt fleste tilfeller den 

eneste eiendelen i selskapet utover eventuelle for-

dringer og kontanter/bankinnskudd. Selskapet kan i 

tillegg ha gjeld, typisk lån. 

Når den faste eiendommen ligger i eget selskap, 

kan selskapsaksjonæren skattefritt selge eiendom-

men indirekte ved å selge aksjene i eiendomssel-

Kommuners kjøp av  
eiendomsselskap  
– skatt ved oppløsning av selskapet

Av advokat Camilla Fiskevoll, partner i 
Bing Hodneland advokatselskap DA

Dersom en kommune kjøper fast eiendom gjennom å kjøpe aksjene 
i et eiendomsselskap betyr det ikke at kommunen må drive eien-
domsselskapet videre. 
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skapet. Selges eiendommen som sådan fra sel-

skapet, utløses skatt på gevinsten.

Gevinst ved salg av eiendommen er differansen 

mellom skattemessig inngangsverdi for eiendom-

men og salgssummen etter fradrag for omkostninger 

ved salget. Gevinsten er skattepliktig med 27 prosent. 

Faste eiendommer som er ervervet noe tid tilbake, 

har ofte lav skattemessig inngangsverdi sett i forhold 

til markedsverdien, hvilket medfører at salg av selve 

eiendommen vil utløse en stor skattepliktig gevinst. 

Forskjellen i beskatningen mellom salg av fast 

 eiendom direkte, og salg av aksjer i et eiendomssel-

skap, gjør at selgere ikke er villige til å selge eiendom-

men som sådan uten et pristillegg som skal kompen-

sere for selgers skatteulempe i sin helhet. Kjøp av fast 

eiendom direkte kan derfor bli vesentlig dyrere enn 

kjøp av aksjene i eiendomsselskapet. 

Hovedregel – utleieselskaper selskapslignes

Hovedregelen er at aksjeselskaper som eier utleie-

boliger som leies ut til andre enn aksjonærene, skal 

selskapslignes. Det betyr blant annet at eiendoms-

selskapet er skattepliktig for leieinntekter og for 

 gevinst ved realisasjon (salg) av selskapets eiendom. 

Som skattepliktig realisasjon regnes også over-

føring av eiendommen til aksjonæren ved oppløsning 

og likvidasjon av selskapet. Det betyr at dersom sel-

skapet eier en eiendom hvor markedsverdien antas å 

være 100, mens den skattemessige inngangsverdien 

er 30, vil en overføring av eiendommen til aksjonæren 

ved likvidasjon av selskapet, utløse en skattepliktig 

gevinst på 70. Selskapet skattlegges for denne gevin-

sten. Selskapsligning innebærer således at aksjonæren 

ikke kan likvidere selskapet for å eie eiendommen 

 direkte uten at det utløser skatt.

Unntak – deltakerligning for  

boligselskaper som eies av kommuner 

Skatteloven § 7-3 oppstiller unntak fra selskapsligning 

for boligselskaper. Når vilkårene for å være et bolig-

selskap er oppfylt, vil eiendomsselskapet ikke være 

eget skattesubjekt. Formue og inntekt beskattes i 

 stedet hos andelshaverne/ aksjonærene i boligselskapet 

(deltakerligning), jf. skatteloven § 7-3 femte ledd. 

Det følger av skatteloven § 7-3 andre ledd at et 

boligselskap i skattelovens forstand er et selskap 

med delt eller begrenset ansvar og med hovedformål 

å gi andelshaverne bolig eller fritidsbolig i hus eid av 

selskapet. Et boligselskap kan være organisert som 

et aksjeselskap, eller et borettslag, som begge er sel-

skapsformer med begrenset ansvar. 

De nærmere vilkårene for når et boligselskap ikke 

skal lignes som selskap, følger av skatteloven § 7-3 

tredje ledd. Det som er interessant i vår sammen-

heng er at det følger av § 7-3 tredje ledd bokstav b 

at et boligselskap ikke skal selskapslignes når en 

kommune alene innehar over 50 prosent av andels-

kapitalen (aksjekapitalen) i selskapet. Når en kom-

mune eier alle aksjene i et eiendomsselskap som eier 

utleieboliger, er det følgelig kommunen som skal 

 lignes for aksjeselskapets inntekter og kostnader. 

Kommuner er imidlertid skattefrie, jf. straks nedenfor, 

slik at inntektene ikke kommer til beskatning.

Endring av ligningsmåte utløser ikke  

skatt for eiendomsselskapet

Når en kommune erverver alle aksjene i et single 

purpose eiendomsselskap som leier ut til boligfor-

mål, innebærer det altså at selskapsligningen av 

 aksjeselskapet opphører. 

Finansdepartementet har i en uttalelse 19. juni 

20031 lagt til grunn at endring av ligningsmåte fra 

selskapsligning til ligning hos aksjonæren i et bolig-

selskap ikke er en skattemessig realisasjon av eien-

dommen, og at endring av ligningsmåte derfor ikke 

utløser skatt for eiendomsselskapet. 

Nærmere om ligning hos andelshaverne/ 

aksjonærene

Når vilkårene i skatteloven § 7-3 tredje ledd er opp-

fylt, skal inntekt i boligselskapet fastsettes på den 

enkelte andelshaver/aksjonærens hånd. Skatteloven 

§ 7-5 femte ledd fastsetter nærmere hvilke inntekter 

som skal lignes hos andelshaver/aksjonær og hvilke 

fradrag som kan tilordnes denne. Inntekter og fra-

drag som ikke reguleres i bestemmelsen, er ikke 

skattepliktige eller fradragsberettiget. For eksempel 

vil leieinntekter ved utleie av boliger, ikke være 

skatte pliktig for andelshaveren/ aksjonæren.

Kommuner er skattefrie 

Det følger av skatteloven § 2-30 første ledd bokstav 

c at kommuner er skattefrie. Det innebærer at når 

1 Uttalelsen er tatt inn i Utvalget 2003 s 1192

«Selskapsligning innebærer således at aksjonæren ikke kan likvidere 
selskapet for å eie eiendommen direkte uten at det utløser skatt.»
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boligselskapet deltakerlignes, og inntekten skal til-

ordnes kommunen i samsvar med skatteloven § 7-3, 

vil nettoinntekten som fastsettes etter skatteloven  

§ 7-3 femte ledd, ikke komme til beskatning. 

Dersom kommunen ønsker å beholde eiendoms-

selskapet og leie ut boliger gjennom dette, betyr det 

altså at verken eiendomsselskapet eller kommunen 

vil være skattepliktige for leieinntekter som eien-

domsselskapet har ved utleie av leilighetene. 

Skatt ved salg av eiendom eller oppløsning  

av eiendomsselskapet

Dersom kommunen etter ervervet av eiendomssel-

skapet ønsker å eie eiendommen direkte, kan dette 

gjøres enten ved at kommunen kjøper eiendommen 

fra selskapet og deretter oppløser selskapet, eller at 

eiendommen overføres til kommunen som likvida-

sjonsutbytte (naturalutdeling) ved oppløsning av sel-

skapet. 

Det følger av skatteloven § 7-3 femte ledd at 

 gevinst ved salg av boligselskapets eiendom omfat-

tes av deltakerligningen. Dersom eiendomsselskapet 

selger eiendommen til kommunen, eller eiendommen 

tas ut som likvidasjonsutbytte, er gevinsten (diffe-

ransen mellom markedsverdi og skattemessig inn-

gangsverdi på eiendommen) derfor i utgangspunktet 

skattepliktig. 

Som det framgår ovenfor vil selskapsligningen av 

et aksjeselskap som leier ut boliger opphøre når 

kommunen overtar minst 50 prosent av aksjene i 

 selskapet. Siden eiendomsselskapet da ikke lenger 

vil være eget skattesubjekt, vil heller ikke overdrag-

else av eiendommen til kommunen ved salg, eller 

oppløsning av eiendomsselskapet, være skattepliktig 

for selskapet. I den grad det foreligger en skatteplik-

tig gevinst ved en slik overdragelse, skal det lignes 

hos aksjonæren. Kommunen er skattefri. Det betyr at 

en likvidasjon av eiendomsselskapet der kommunen 

overtar eiendommen, ikke vil utløse skatt, verken for 

eiendomsselskapet eller for kommunen.

Eksempel fra virkeligheten

En kommune kjøpte 100 prosent av aksjene i et eien-

domsselskap som eide utleieleiligheter. Selger var 

ikke interessert i å selge eiendommen. Siden kom-

munen på prinsipielt grunnlag har besluttet at kom-

munen ikke skal drive sin virksomhet gjennom aksje-

selskaper, kjøpte kommunen deretter eiendommen 

fra selskapet til antatt markedsverdi. Eiendoms-

selskapet ble deretter likvidert etter  reglene i aksje-

loven kap. 16. 

I forbindelse med oppløsningen av selskapet, ble 

det bedt om forhåndsligning av selskapet. På dette 

tidspunktet var en ikke klar over at kommunens er-

verv av aksjene innebar at selskapets ligningsmåte 

ble endret fra selskapsligning til deltakerligning. 

Utkjøpet av eiendommen utløste derfor tilsynelat-

ende en skattepliktig gevinst på ca. kr 23,5 millioner 

for selskapet. Skatten på gevinsten utgjorde i over-

kant av kr 6,7 mill. Kommunen ble i etterkant gjort 

oppmerksom på skatteloven § 7-3 og Finans-

departementets uttalelse av 19. juni 2003, og for-

håndsligningen ble påklaget til Skatt øst. Skatt øst 

omgjorde ligningen. Skattekontoret la således til 

grunn at endring av ligningsmåte ved kommunens 

erverv av aksjene og kommunens skattefrie status, 

innebar at oppløsningen av eiendomsselskapet 

kunne gjennomføres skattefritt både for selskapet  

og kommunen. 

Oppsummering 

En kommune vil kunne kjøpe et single purpose eien-

domsselskap og senere erverve eiendommen direkte 

ved oppløsning av eiendomsselskapet uten at det ut-

løser skatt for kommunen eller for selskapet. At 

denne framgangsmåten kan benyttes uten skatte-

messige konsekvenser, er lagt til grunn av Skatt øst.

Dersom kommunen åpner for at kommunen kan 

erverve aksjer i et single purpose eiendomsselskap, 

og kommunen har mulighet til å selv finansiere aksje-

kjøpet, kan det være et vesentlig fortrinn for kom-

munen både i forhold til å bli vurdert som kjøper, og 

for at kjøpet skjer til «riktig pris». Kommunen kan gi 

fullmakt til kjøp av aksjer i eiendomsselskaper under 

forutsetning av at eiendomsselskapet likvideres så 

snart som praktisk mulig etter ervervet av aksjene. 

Slik oppløsning kan påbegynnes straks kommu-

nen har overtatt aksjene i selskapet, og gjennom-

føres etter reglene i aksjeloven kap. 16. Det gjelder 

en 6 ukers kreditorfrist, og faktisk gjennomføring vil 

derfor tidligst kunne skje innen 8-9 uker etter opp-

løsningsbeslutningen er fattet. ◎

Camilla Fiskevoll har siden 1996 jobbet med forretningsjuri-
diske spørsmål, og har særlig kompetanse på skatte- og 
selskapsrett. Hun har tidligere jobbet i Skattedirektoratet, og 
har vært advokat/partner i Kluge Advokatfirma. Hun er i dag 
advokat/partner i Bing Hodneland advokatselskap DA.

◎ SKATTERETT
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Betyr det at etterlevelsesrevisjon/compliance ikke 

er relevant i forbindelse med regnskapsrevisjon? 

Det er fortsatt uklart hvor langt kommunerevisors 

forpliktelser går innenfor regnskapsrevisjon, det er 

behov for en avklaring her. 

Innledning

Jeg skal gjøre et forsøk på å besvare dette spørsmål 

og vil begynne med å si noen ord om offentlig sek-

tors særpreg og særegenheter. Deretter skal jeg in-

trodusere begrepet offentlig revisjon og foreta drøft-

inger av offentlig revisjon sett opp mot offentlig sek-

tors særpreg. Jeg vil også trekke opp noen linjer 

angående allmenhetens forventninger til den offent-

lige revisor og foreta sammenligninger mot den pri-

vate revisor på dette punkt. 

Offentlig sektor 

Offentlig sektors formål og oppgaver skiller seg fra 

privat sektor på fundamentale områder og ivaretar 

felleskapets interesser og behov og forvalter felles-

kapets midler. Forskjellene dreier seg om eierskap, 

beslutningssystemer og ansvarsforhold. Offentlig 

sektor har som oppgave å fremstille velferdstjenester 

i et demokrati. Økonomiske gevinster og resultater 

er ikke av overordnet betydning.

Offentlig sektor er avhengig av tillit i befolkingen. 

Forutsetningene for tillit er forhold som etikk, legali-

tet, bærekraft, effektivitet og åpenhet.

Private tjenester omsettes i et marked som bidrar 

til å bestemme prisene for varen. Offentlige tjenester 

legges ikke ut for salg i et marked, og det er derav 

løse koblinger mellom inntekter og kostnader ved 

produksjon av tjenesten.

Offentlig revisjon 

Det finnes ikke noen entydig definisjon av offentlig 

revisjon, men innenfor offentlig revisjon finner vi flere 

aktører. Vi har Riksrevisjonen som foretar revisjon av 

statsforvaltningens regnskaper, og vi har private 

 revisorer som utfører revisjon av statlig eide frittstå-

ende selskaper.

Innenfor kommunesektoren har vi den kommunalt 

ansatte revisor som foretar revisjon av kommune-

regnskaper og selskapsordninger i henhold til kom-

munelovgivingens bestemmelser. Vi har også private 

revisorer som foretar revisjon av tilsvarende regn-

skaper, i slike tilfeller må den privat ansatte revisor 

også komme inn under offentlig revisjon. 

Når det gjelder revisjon av kommunalt/statlig eide 

selskaper er både den kommunalt ansatte revisor, 

forutsatt at vedkommende innehar de nødvendige 

kvalifikasjoner, og den privat ansatte revisor valgbar 

etter aksjeselskapslovgivningen. I slike tilfeller fore-

tas revisjon etter revisorloven og rapportering fore-

tas etter aksjeselskapslovgivningen og faller derav 

utenfor offentlig revisjon.

Med privat revisjon menes privat ansatte revisorer.

Som det fremgår er det flere aktører som faller 

inn under offentlig revisjon. Det er en svakhet at det 

finnes lite faglitteratur som gir en enhetlig og enty-

dig definisjon av offentlig revisjon, noe som i neste 

omgang kan føre til ulik praksis blant aktører som ut-

fører beslektede tjenester.

Kommunal revisjon 

Kommunal revisjon har sitt hjemmelsgrunnlag i kom-

muneloven og privat revisjon har sitt hjemmels-

grunnlag i revisorloven. Kommuneloven viser til «God 

kommunal revisjonsskikk» og revisorloven viser til 

«god revisjonsskikk». Blant ansvarsbevisste utøvere 

av yrket ansees god revisjonsskikk å være sammen-

satt av revisjonsstandardene (ISA-ene) og eventuelle 

uskrevne regler og oppfatninger som er alminnelig 

akseptert i bransjen og som eventuelt går lengere 

enn standardene. 

Av Arnt-Bjarne Aronsen, MBA i offentlig revisjon

Etterlevelsesrevisjon/compliance
- behov for avklaringer

Forskrift om revisjon skiller mellom regnskapsrevisjon og forvaltnings-
revisjon. Det står ikke noe i forskriftens kapittel 2 om regnskaps-
revisjon at revisor skal se etter etterlevelse av vedtak. Hva betyr det? 



16   [ Kommunerevisoren ]  5 - 2015

◎ REVISJON

God kommunal revisjonsskikk rommer både regn-

skapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, men det er på 

området regnskapsrevisjon det er relevant å trekke 

grensene mot god revisjonsskikk i denne sammen-

heng.  

Innenfor god kommunal revisjonsskikk må revisor 

i tillegg ta hensyn til de særegne forhold som går 

fram av kommuneloven samt offentlig sektors formål 

og oppgaver. Av forskrift om revisjon er kommune-

revisor tillagt oppgaver som på enkelte punkter er 

vesentlig forskjellig fra revisorlovens bestemmelser. 

Forskjellen mellom god revisjonsskikk og god 

kommunal revisjonsskikk er omtalt i Ot.prp. nr. 70 

2002-2003 som omhandler endringer i kommunal re-

visjon og å gi kontrollutvalget ansvaret for tjenesten.   

I departementets vurderinger og endelige forslag 

sies det (s. 60):

«I en situasjon med åpning for konkurranseutset

ting av revisjon vil det være en fordel om det så langt 

det lar seg gjøre stilles krav til innholdet av de revi

sjonstjenester kommunene skal «kjøpe inn» i lov, for

skrift eller andre bindende normer.»

På denne bakgrunn ville være nødvendig å kon-

kretisere hva som ligger i revisjonsoppgavene.

Forskrift om revisjon i kommuner 

Forskrift om revisjon i kommuner kap. 2 redegjør nær-

mere for regnskapsrevisjon i kommuner. Det overord-

nede mål for regnskapsrevisjon er å påse at: «… regn-

skapet totalt sett ikke inneholder vesentlig feilinforma-

sjon …». Det går videre fram at revisor blant annet skal 

se etter at: 

•  Beløpene i kommunens/fylkeskommunens eller det 

kommunale/fylkeskommunale foretakets årsregnskap 

stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter 

gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutnings-

nivå 

•  Vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen og 

•  Vurdere om opplysninger i årsberetningen om års-

regnskapet er redegjort for i årsregnskapet 

I tillegg skal revisor se etter at den revisjonspliktige 

har ordnet den økonomiske internkontrollen på en be-

tryggende måte og med forsvarlig kontroll og bidra til 

å forebygge misligheter og feil. 

Det står ikke noe i forskriftene under bestemmel-

sene om regnskapsrevisjon at revisor skal se etter 

 etterlevelse av vedtak, derimot står det i forskriften 

under § 7 bokstav c under forvaltningsrevisjon at 

 revisor skal påse at regelverk etterleves. 

Faglige standarder 

På faglig nivå er det fastsatt et standardsett; ISA 

(International Standards of Auditing) for revisjon 

 etter revisorloven. For den offentlige delen har vi 

ISSAI (International Standards of Supreme Audit 

Institutions) som gir utfyllende bestemmelser for 

 offentlig revisjon. Riksrevisjonen legger ISA til grunn i 

sin regnskapsrevisjon med ISSAI som tillegg for 

 offentlig sektors særpreg.  

International Organization of Supreme Audit 

Institutions (heretter INTOSAI) ble grunnlagt i 1953 

og kan forenklet beskrives som en paraplyorganisa-

sjon for offentlige revisjoner. INTOSAI nedsetter stan-

darder for offentlig revisjon gjennom ISSAI-seriene, 

med formål om økt og ensartet kvalitet i revisjonen, 

og økt troverdighet og profesjonalitet. I den norske 

Riksrevisjonen er det besluttet å innføre ISSAI-ene så 

fremt det ikke strider mot lov og instruks. 

Av ISSAI 1250 P4 går det fram at revisjon av regn-

skap i offentlig sektor og privat sektor kan innebære 

store forskjeller i omfang basert på allmenne forven-

tinger til revisor i offentlig sektor. Dette fordi målene 

for regnskapsrevisjon i offentlig sektor ofte favner 

 videre enn å gi uttrykk for en mening om hvorvidt 

regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i sam-

svar med gjeldende rammeverk for regnskapsrappor-

tering. Revisjonsmandatet som følger av lover og for-

skrifter i offentlig sektor, kan derfor resultere i ytter-

ligere/andre mål for regnskapsrevisjon. 

Målet med offentlig revisjon er (ISSAI 100) å sørge 

for fornuftig bruk av offentlige midler. Revisjonen 

skal gi uavhengig informasjon og objektive vurderinger 

av forvaltningen. Brukere av revisjonen er de poli-

tiske fora som revisjonen fungerer under, men i 

Norge er også revisjonens resultat tilgjengelig for 

 offentligheten. I så måte er offentlig revisjon en viktig 

støttespiller og garantist for den offentlige tilliten til 

forvaltningen (ISSAI 20). 

«Offentlig sektors formål og oppgaver skiller seg fra privat sektor på 
fundamentale områder og ivaretar felleskapets interesser og behov 
og forvalter felleskapets midler.»
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Etterlevelsesrevisjon/compliance 

Formålet med etterlevelsesrevisjon er å se etter i 

hvilken utstrekning kommunen følger regler, lover, 

forskrifter og vedtatt politikk. Herunder nevnes for 

eksempel bokføringsloven, bestemmelsene om 

 offentlige anskaffelser, anvendelser av vedtatte be-

vilgninger, selvkostområder, forhold i strid med ved-

tatt politikk mv. 

Forskrift om revisjon i kommuner setter ikke 

 etterlevelsesrevisjon i sammenheng med regnskaps-

revisjon. Det kan imidlertid være relevant å se hva 

standardverket (INTOSAI og ISA-ene) sier om dette. 

Det kan også være interessant å reflektere over all-

mennhetens forventninger til kommunerevisor på 

dette punkt. 

Revisjonsstandardene (ISA-ene) som er implemen-

tert i god kommunal revisjonsskikk skal anvendes ved 

revisjon av historisk finansiell informasjon. Sammen 

med «Practice Notes (PN)» utgjør ISA-ene ISSAI-ene 

for regnskapsrevisjon. 

I ISSAI 100 pkt. 22 blir offentlig revisjon delt inn i: 

a) Regnskapsrevisjon 

b) Forvaltningsrevisjon  

c) Etterlevelsesrevisjon (compliance audit) 

ISA 250 som omhandler revisors «Vurdering av 

 lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper» er ut-

formet for å hjelpe revisor i å identifisere vesentlig feil-

informasjon i regnskapet som skyldes brudd på lover 

eller forskrifter. Standarden skiller mellom lover og for-

skrifter som har direkte betydning for regnskapet, og 

de som har indirekte betydning for regnskapet og 

hvilke forpliktelser som ligger på  revisor ut fra klassifi-

seringen av lovbruddet. 

Standarden omtaler i pkt. A6 særlige hensyn knyt-

tet til enheter i offentlig sektor: «I offentlig  sektor kan 

revisor ha ytterligere forpliktelser med hensyn til vur-

dering av lover og forskrifter, som kan gjelde revisjonen 

av regnskapet eller omfatte andre sider av enhet ens 

virksomhet». I pkt. A20 sies det at «en revisor i offent-

lig sektor kan være forpliktet til å rapportere brudd på 

lover og forskrifter til lovgiver eller annet styrende or-

gan eller rapportere dem i revisjonsberetningen».

I rapporten om «85 tilrådinger for styrkt eigenkon

troll i kommunane …» vises det til at god kommu-

nal revisjonsskikk vil bli supplert med «… fråsegner 

frå International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) om ytterlegare oppgåver og 

plikter ved revisjon i offentleg sektor, med ut

gangspunkt i retningslinjer som er utarbeidde av 

revisjonsorgana i offentleg sektor i Noreg». Det går 

 videre fram at arbeidsgruppen har forventninger til 

kommunerevisor utover det som går fram av for-

skriften: «Rekneskapsrevisjon inneber noko meir 

enn berre det at tala blir riktige. Sjølv om revisor 

sitt mandat er smalare enn før endringane i 2004, 

har revisorar i kommunesektoren ei omfattande 

oppgåve, som er viktig for kontrollutvalet, 

kommune styr et, administrasjonen og lokalsamfun

net».

I ISA 450 om vurdering av feilinformasjon iden

tifisert under revisjonen; Særlige hensyn knyttet til 

enheter i offentlig sektor A20 står det: «Videre kan 

forhold som allmennhetens interesse …». I tillegg er 

det i ISA 320 A2 og ISSAI 1320 P7 gitt en anbefal-

ing at revisor tar hensyn til allmenne forventninger 

ved fastsettelse av vesentlighet. 

God kommunal revisjonsskikk 

Revisjon av privat virksomhet har til hensikt å ut-

ligne asymmetrisk informasjon om regnskapsfag-

lige vurderinger i relasjonen eiere/administrasjon 

ut fra agent/prinsipal perspektivet. Det samme 

gjelder i offentlig sektor, men her vil andre sider 

ved driften ha stor offentlig interesse (etterlev-

else). 

Flere steder i faglig standardverk er det vist til 

at det stilles ulike forventninger til revisjon av of-

fentlig sektor enn det man kan forvente av revisjon 

av privat virksomhet. En slik påstand må forstås ut 

fra de ulike virksomhetenes formål og egenart. 

Det er min vurdering at det ut fra ovennevnte 

går nokså tydelig fram at den offentlige revisor 

må ta hensyn til allmenne forventninger både når 

det gjelder planlegging, vurdering og rapporter-

ing. Herunder at den offentlige revisor må se etter 

at kommunen følger lover, forskrifter, regler og 

vedtatt politikk under utøvelsen av sin revisjons-

gjerning. 

«Det er min vurdering at det ut fra ovennevnte går nokså tydelig 
fram at den offentlige revisor må ta hensyn til allmenne forventninger 
både når det gjelder planlegging, vurdering og rapportering.»
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Konklusjon

Det er fortsatt uklart hvor langt kommunerevisors for-

pliktelser går når det gjelder etterlevelsesrevisjon i 

forbindelse med regnskapsrevisjon. Selv om forskrift-

ene ikke nevner etterlevelsesrevisjon under regn-

skapsrevisjon går det nokså tydelig fram at etterlev-

elsesrevisjon er en del av regnskapsrevisjonen. Det er 

imidlertid ikke gitt noen holdepunkter for omfang av 

etterlevelsesrevisjon/compliance som skal utføres 

 eller hvordan dette skal gjennomføres.

I forbindelse med endring av forskrift om revisjon 

av kommuner og fylkeskommuner åpnes det for å an-

vende anbudsprinsippet i forbindelse med kommunal 

revisjon (jf. Ot.prp. nr. 70 2002-2003).  Dette er noen 

år siden, og det er på tide det stilles krav til innholdet 

i de revisjonstjenester kommunene skal kjøpe.

Planlegging/gjennomføring

Som det går frem overfor under avsnittet om etter-

levelsesrevisjon/compliance stiller standarden utvi-

dete krav til revisor i offentlig sektor i forhold til privat 

sektor med hensyn til «… vurdering av lover og for-

skrifter». I henhold til standarden skal revisor oppar-

beide forståelse av om brudd på lover og regler har: 

(ISA 250 pkt. 12)

•  Direkte og vesentlig betydning for regnskapet

•  Indirekte og vesentlig betydning for regnskapet 

•  Foreta revisjonshandliger ved identifiserte brudd 

eller mistanke 

•  Rapportere identifiserte brudd eller mistanke (ISA 

250 A20)

Ettersom kravene til offentlig revisjon er utvidete 

vil det lett kunne forstås dit hen at dette betyr at 

den offentlige revisor må  

1.  Ha et bredere perspektiv på de lover og be-

stemmelser som har indirekte betydning for 

regnskapet. Herunder f.eks.

• Bokføringsloven, 

• Bestemmelsene om offentlige anskaffelser, 

• Anvendelser av vedtatte bevilgninger, 

• Selvkostområder, 

• Bevilgningskontroll

• Forhold i strid med vedtatt politikk 

• mv. 

    Ovennevnte bør ikke oppfattes som uttømm-

ende da det kan være andre områder som bør 

omfattes av etterlevelsesrevisjon/compliance

  2.  Foreta utvidete revisjonshandlinger ved identi-

fiserte brudd eller lignende  

  3.  Ha en lavere terskel for å rapportere identifi-

serte brudd eller mistanke ◎

◎ REVISJON
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◎ FOLKEHELSE

Kommunenes folkehelse-
arbeid 3 1/2 år etter  
folkehelseloven ble innført

◎ REVISJON

Av seniorrådgiver folkehelse Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Vest-Agder

Storting og regjering har gitt klare føringer for 

målene med folkehelsearbeid et vårt og hvilke 

prioriteringer som bør gjøres. Samtidig oppleves det 

en maktesløshet ute blant de som har den største 

byrden å bære i folkehelsearbeidet, nemlig kommu-

nene. Kommunene er ilagt et stort ansvar i folke-

helse arbeidet. De skal jobbe systematisk og kunn-

skapsbasert ut fra de ressurser og utfordringer kom-

munene har. Erfaringer viser at mange kommuner 

har kommet godt i gang, mens andre fremdeles 

 strever.

Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?

Folkehelse er et mål på befolkningens helse og hvor-

dan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelse 

bygger på utvikling av ulike samfunnsforhold og 

 levekår, endring i sykdomspanoramaet, medisinsk ut-

vikling, organisering av helsevesenet og sist men 

ikke minst innsatsen i folkehelsearbeidet. Vi har 

 tradisjon for å knytte folkehelsearbeid til individret-

tede tiltak i forhold til kosthold og fysisk aktivitet.  

Med dagens kunnskap vet vi at folkehelsearbeid 

favner langt bredere enn det. Folkehelsearbeid defi-

neres som «samfunnets totale innsats for å opprett-

holde, bedre og fremme befolkningens helse gjen-

nom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og 

styrke faktorer som bidrar til bedre helse», jf. for-

målsparagrafen i folkehelseloven1. Folkehelsearbeid 

i Norge er tuftet på prinsippet «helse i alt vi gjør», 

noe som er ganske beskrivende for nettopp det at 

nesten all samfunnsutvikling, fra god integrerings-

politikk, til nærmiljøutvikling, utdanning, næringsut-

vikling, kostholdsveiledning osv. er folkehelsearbeid. 

Utfordringen ligger i å gjøre de riktige prioriteringer i 

forhold til «hvor skoen trykker» mest.

Historisk tilbakeblikk

Folkehelsearbeidet har vært gjennom en voldsom 

endring og utvikling gjennom tiden. Fra 1800-tallets 

epidemier og hungersnød til vårt årtusens «luksus-

sykdom» - livsstilsykdommer og kroniske lidelser. 

Mye av utviklingen skjedde på 1900-tallet. 

Levekårene ble stadig bedre, og Norge gikk fra å 

 
1  Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling 

som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helsefor-
skjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, 
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 
Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virk-
somhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal 
legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsear-
beid (Lov om folkehelsearbeid, § 1)

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012, og mye har skjedd i 
satsningen på folkehelsearbeid i Norge. Nasjonalt står folkehelse-
arbeidet i høyt fokus. Erfaringer viser at mange kommuner har 
kommet godt i gang, mens andre fremdeles strever.
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være et fattig land til å bli en rik oljenasjon. Ifølge 

FNs levekårsindeks (Human development index) lå 

Norge på topp i 2013. Levekårsindeksen er et mål på 

et lands samfunnsutvikling ved en kombinasjon av 

forventet levealder, oppnådd utdanning og inntekt. 

Det paradoksale er at vi allikevel ikke ligger på topp i 

forhold til forventet levealder alene. I følge Human 

Mortality Database (2009) ligger norske kvinner på 

en tolvte plass, mens menn ligger på en niende plass, 

slått av land som Japan, Italia, Israel m.fl. Medaljen 

har dessuten en bakside. Den gode økonomien i 

 landet har gitt folk en økt mulighet til å kjøpe for 

 eksempel tobakk, alkohol, ferdigmat, søte drikker 

m.m., samtidig som vi beveger oss mindre på grunn 

av økt tilgjengelighet av «passive» transportmidler. 

En annen stor utfordring i Norge er den stadige øk-

ningen i helseforskjeller mellom grupper av befolk-

ningen. Den sosiale helseforskjellen ser ut til å ha et 

relativt systematisk mønster mellom utdanning, inn-

tekt og ulike helseparameter. Denne sosiale helse-

forskjellen sees når det gjelder nesten alle former for 

sykdom, skader og plager, og gjelder for både 

voksne og barn. Tall viser blant annet at i gruppen 

menn i alderen 45-59 år er det syv ganger så høy 

 dødelighet blant de med lav inntekt sammenliknet 

med menn i den høye inntektsgruppen. Denne type 

forskjeller ser man også endrer seg i forhold til hvor 

man bor i landet, til og med innad i kommuner. 

Lønnsomt å drive med folkehelsearbeid?

I en rapport utgitt av Helsedirektoratet i mars 2014 

(IS-2264) framgår det at den totale samfunnskostnaden 

ved sykdom og ulykker er beregnet til 1081 mrd. kroner 

i 2010. Av dette utgjør ca. 65 prosent helsetap hvorav 

29 prosent knyttet til tapte leveår og 36 prosent 

knyttet til tapt livskvalitet. Helsetjenestekostnadene 

er beregnet til å utgjøre 21 prosent av totalkostnad-

ene og produksjonstapet (tapt skatteinntekt pga. 

 sykefravær og uførhet) 14 prosent. I forhold til helse-

tapet viser rapporten at lidelser som korsryggsmerter, 

alvorlig depresjon, angstlidelser og nakkesmerter står 

for den største økonomiske byrden, og sykdom som 

hjertesykdom, slag, lungekreft, tykktarmskreft står 

for de største kostnadene i forhold til tapte leveår. 

Dette er lidelser og sykdom som i høy grad kan fore-

bygges. Med dette bakteppet vil det høyst sannsyn-

lig være lønnsomt for kommunene å satse på folke-

helsearbeid, men det krever systematikk i arbeidet 

for å oppnå resultater, i tillegg til en stor dose tålmo-

dighet, før man ser resultater.

Nasjonale mål

I vår la regjeringen fram en ny stortingsmelding om 

folkehelse, Folkehelsemeldingen – Mestring og mulig

heter (Meld. St. 19 (20142015)). Den viser til de 

 nasjonale målene for folkehelsearbeidet som er de 

samme som tidligere:

•  Norge skal være blant de tre landene i verden med 

høyest levealder.

•  Befolkningen skal oppleve flere leveår med god 

helse og trivsel og reduserte helseforskjeller.

•  Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele 

befolkningen.

Målet om økt levealder skal nås gjennom utjev-

ning av sosiale helseforskjeller og redusere tidlig 

død. Videre pekes det på at Norge har sluttet seg til 

Verdens helseorganisasjons mål om å redusere død 

av ikke-smittsomme sykdommer.

Kommunenes oppgaver i folkehelsearbeidet  

må tas på alvor

Storting og regjering har en forventning om at kom-

munene skal ha en strategi for sitt folkehelsearbeid. 

For å lage en god strategisk satsning lokalt kreves 

det kunnskap om tilstanden i egen kommune.  Denne 

tilstandsbeskrivelsen må være på plass før kommunen 

kan jobbe systematisk med de utfordringer man ev. 

anser å være viktige. Det forventes at kommunene 

skal ha klar denne oversikten, jf. folkehelseloven § 5, 

innen ny planstrategi skal lages. Det vil for mange 

kommuner være ensbetydende med at oversiktsar-

beidet bør være klart innen høsten 2016. Denne over-

sikten over både positive og negative faktorer skal 

hjelpe kommunene til å bli mer treffsikre i sitt folke-

helsearbeid. For at oversiktsarbeidet skal få en verdi 

videre, er det viktig å skape et politisk engasjement 

rundt dette. Det er til lite nytte dersom administra-

sjonen ikke klarer å formidle kunnskapen de får vid-

◎ FOLKEHELSE

«Denne sosiale helseforskjellen sees når det gjelder nesten alle  
former for sykdom, skader og plager, og gjelder for både voksne  
og barn.»
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ere, slik at kommunens politikere kan fatte gode 

 beslutninger på grunnlag av denne kunnskapen. 

Kanskje noen av landets kulturhus og idretts anlegg 

ville blitt nedprioritert dersom politikerne hadde fått 

kjennskap til hva de «virkelige» utfordringene er i be-

folkningen, og hva kommunen kunne på sikt ha spart 

inn på sine helsebudsjetter.

Å utarbeide en god oversikt er ikke noe venstre-

håndsarbeid. Det krever at kommunen avsetter tid 

og ressurser til dette. Det er gitt ut en forskrift for 

hva kommunen må ta hensyn til i dette arbeidet, og 

også forslag til hva som er minimumskravet til inn-

holdet. Det er blant annet sagt at arbeidet skal være 

godt forankret. Det krever tverrfaglig medvirkning 

der samfunnsmedisinsk kompetanse har en viktig 

rolle i forhold til epidemiologiske analyser. 

Riksrevisjonenes rapport og erfaringer fra  

Statens helsetilsyn med tilsyn med kommunenes 

folkehelsearbeid

Fylkesmennene hadde i 2014 på oppdrag fra Statens 

helsetilsyn landsomfattende tilsyn med kommunenes 

folkehelsearbeid. Tilsynet ble gjennomført som 

system revisjon i totalt 50 kommuner. I tillegg valgte 

noen fylkesmannsembeter å utføre et kartleggings-

tilsyn i 21 kommuner. I Vest-Agder ble da samtlige 

kommuner inkludert. Tilsynet skulle bidra til å støtte 

kommunesektorens egne aktiviteter for å ivareta 

folke helseloven gjennom kommunens plan- og 

 styringssystem. Det var hovedsakelig fokus på over-

siktsarbeidet, og om det var satt i gang systematisk 

løpende oversiktsarbeid. Følgende forhold ble vekt-

lagt i tilsynet:

•  Forankring: om det var tilstrekkelig styring og 

 ledelse

•  Organisering: om arbeidet var tverrsektorielt orga-

nisert og at det var en tydelig ansvarsfordeling

•  Innhold i oversikt: om det var besluttet hva den 

 løpende oversikten bør inneholde

•  Kompetanse: om kommunen hadde tilstrekkelig 

kompetanse for å utføre arbeidet, deriblant sam-

funnsmedisinsk kompetanse

Videre skulle tilsynet vurdere hvor langt kommun-

ene var kommet i sitt oversiktsarbeid. Tilsynet skulle 

bidra til at de kommuner som hadde startet opp 

oversiktsarbeidet, skulle videreutvikle dette, og de 

som ennå ikke hadde startet opp, skulle komme i 

gang.

Ifølge sluttrapporten fra Helsetilsynet viser det 

landsomfattende tilsynet at 15 av 50 kommuner hvor 

systemrevisjon ble gjennomført, ikke var kommet i 

gang. I Vest-Agder hvor man inkluderte samtlige 15 

kommuner, var 8 kommuner ikke kommet i gang, 

altså så mye som 53 prosent. 

I de 15 kommunene på landsbasis som ikke var 

kommet i gang, ble det påvist vesentlige mangler 

ved styring og tilrettelegging av arbeidet. Det var 

ikke forankret i ledelsen i kommunen, ikke tilrettelagt 

for tverrsektorielt deltakelse, og det var manglende 

ansvar- og oppgavefordeling. Mange kommuner 

hadde ikke involvert samfunnsmedisinsk kompe-

tanse. Flere kommuner hadde ikke tatt stilling til hva 

oversikten skulle inneholde. I Vest-Agder var det til-

feller hvor kommunene ikke var klar over lovverkets 

betydning for kommunen, og hvordan dette skulle 

 løses.

Riksrevisjonens rapport (dokument 3:11, 2014-

2015) er helt i samsvar med funnene i det landsom-

fattende tilsynet med kommunenes folkehelsearbeid. 

Riksrevisjonen konkluderer med at «De fleste kom-

muner har foreløpig ikke etablert et systematisk 

 folkehelsearbeid». Det er 24 prosent av kommunene 

som har utarbeidet en oversikt over innbyggernes 

helsetilstand og de faktorene som påvirker den. Opp 

mot 60 prosent av kommunene har ikke drøftet 

 folkehelseutfordringer eller presentert mål og stra-

tegi for sitt folkehelsearbeid i kommuneplanen. 

Videre viser rapporten at nesten halvparten av kom-

munene opplever at levekår og sosial ulikhet er de 

største folkehelseutfordringene, men kun 15 prosent 

har iverksatt tiltak mot disse utfordringene. Ifølge 

Riksrevisjonens rapport har kommunene behov for 

klarere nasjonale føringer og retningslinjer som kon-

kretiserer hva folkehelsearbeidet skal innebære.

I forhold til nasjonale forventninger om at kom-

mune skal jobbe mer kunnskapsbasert, fremkommer 

det at det er mangel på kunnskap i kommunen om 

hvordan dette skal gjøres. De er usikre på hvilke 

◎ FOLKEHELSE◎ FOLKEHELSE

«Ifølge sluttrapporten fra Helsetilsynet viser det landsomfattende  
tilsynet at 15 av 50 kommuner hvor systemrevisjon ble gjennomført, 
ikke var kommet i gang.»
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 effektive virkemidler og tiltak som kan bidra til å re-

dusere folkehelseutfordringene spesielt mht. sosial 

ulikhet i helse. 

Riksrevisjonen oppsummerer også at 41 prosent 

av kommunene ikke har etablert systematisk tverr-

sektorielt folkehelsearbeid. Dette er også vist i en 

rapport fra NIBR (Norsk institutt for by- og region-

forskning). Her blir det blant annet bemerket at de 

kommuner som har forankret arbeidet tverrsektori-

elt, har avsatt større stillingsressurs til folkehelseko-

ordinator, organisert denne funksjonen i rådmannens 

stab, har kommet lengst i arbeidet, og ser ut til å lyk-

kes best.

Hva så? Hvordan jobber vi videre?

Fylkesmannen i Vest-Agder erfarer at flere kommu-

ner etter tilsynet har tatt ansvaret på alvor. 

Kommunene har bedt om råd og veiledning, og de 

fleste har intensjon om å komme i gang med sitt 

oversiktsarbeid i løpet av 2015. De er i gang med 

tverrsektoriell organisering, gjennomgang av kom-

munens delegasjonsreglement for å sørge for god 

forankring og har fått folkehelseoversikten imple-

mentert som rapporteringspunkt i årsrapporten. Det 

er gledelig å se at tilsynet har gitt en ønsket effekt. 

Samtidig er det spennende hvorvidt vi i tiden frem-

over ser hvordan utfordringsbildet vil bli vurdert inn i 

planstrategiarbeidet og videre inn i kommuneplan-

ene. Det gledelig ville være om vi i tiden fremover 

ser konsistens mellom oversiktsarbeidet i kommune-

planer og ikke minst i økonomiplaner.

Jeg har en stor forståelse for de kommuner som 

strever med å komme i gang. Mange har små still-

ingshjemler og manglende kompetanse for å klare 

denne betydningsfulle oppgaven. Dette blir også 

 understreket i Riksrevisjonens anbefalinger til Helse- 

og omsorgsdepartementet. De anbefaler tettere 

oppfølgning av de kommunene som er kommet for 

kort i det systematiske arbeidet. Det bør legges til 

rette for økt kunnskap om folkehelse og effektive til-

tak og at arbeidet i forhold til tverrsektoriell forank-

ring bør styrkes. Jeg støtter meg til Riksrevisjonens 

anbefalinger og ville nok i tillegg gitt en anbefaling 

om et bredere tverrdepartementalt folkehelsearbeid, 

spesielt i forhold til departementenes samarbeid om 

anbefalinger til kommunens planarbeid. Det opp-

leves som at Helse- og omsorgsdepartementet er 

mest tydelig på betydningen av folkehelse inn i plan-

arbeid, mens Kommunal- og moderniseringsdeparte-

mentet glemmer dette perspektivet i deres anbefal-

inger for kommunalt planstrategiarbeid.

Jeg tror at dersom Norge skal lykkes i sitt folke-

helsearbeid, bør det også være tydelig at folkehelse 

angår alle de ulike departementene, selv om resultat-

ene av arbeidet måles i forventet levealder og opp-

levd helse. Vi har en forventning om at kommunene 

skal være tverrfaglige i sitt arbeid, og vi anbefaler en 

av-helsifisering av folkehelsearbeidet. Samtidig blir 

det utydelig for oss i folkehelsebransjen om det er 

nasjonal enighet om det.

Kommunerevisorens rolle

Sett i fra statens side vil kommunerevisoren kunne 

være en god pådriver for kommunenes folkehelse-

arbeid. Det vil være hensiktsmessig at kommunerevi-

soren ser til at kommunene rapporterer inn i sitt 

 løpende oversiktsarbeid, og at oversiktsarbeidet blir 

revidert hvert fjerde år i forbindelse med kommune-

nes planstrategiarbeid. Videre vil det være bra om 

man etterså at kommunene har fulgt opp utfordring-

ene sine i de kommunale planene og ikke minst ser 

etter at de tiltak kommunene igangsetter blir evalu-

ert fortløpende. Det kan blant annet nevnes at kom-

munene får tildelt tilskudd til ulike tiltak som det ofte 

leveres mangelfulle rapporter om tilbake til statlige 

myndigheter. ◎

◎ FOLKEHELSE

Marie Christine F. Calisch har vært seniorrådgiver folkehelse 
hos Fylkesmannen i Vest-Agder siden august 2014. Hun har 
en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder 
og en bachelor i folkehelsearbeid fra samme sted. Calisch har 
tidligere erfaring fra reiselivsnæringen, rekruttering/bemann-
ing, noen år som selvstendig næringsdrivende samt noe 
erfaring fra kommunal sektor innen folkehelsearbeid og skole.

Kilder:
 
Helsedirektoratet, Samfunnskostnader ved sykdom og ulykker, 
Rapport IS-2264

Helsetilsynet, Med blikk for folkehelse, Rapport fra  
helsetilsynet 4/2015

Folkehelserapporten, Helsetilstanden i Norge, Rapport 2014:4

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen, Mestring  
og muligheter

Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig  
folkehelsearbeid, Dokument 3:11 (2014-2015)



[ Kommunerevisoren ]  5 - 2015   23

◎ FOLKEHELSE ◎ REVISJON

Gratulerer med ny 

jobb! Du har jo vært 

forvaltningsrevisor i 

mange år og også 

sitt et i forvaltnings

revisjonskomiteen. Hva 

var grunnen til at du 

valgte å skifte «side», 

om jeg kan si det slik? 

Jeg trivdes veldig 

godt i Nordhordland 

revisjon IKS, og det 

var egentlig tilfeldig-

heter som gjorde at jeg skiftet jobb, akkurat da. Jeg 

hadde jobbet i revisjonen i 12 år, faktisk helt siden jeg 

fullførte hovedfaget i statsvitenskap.

Hva går din nye jobb ut på? 

Radøy kommune er organisert med tre kommu-

nalsjefer som inngår i rådmannens ledergruppe, hver 

med ansvar for sin sektor. Jeg har i hovedsak ansvar 

for brann- og tekniske tjenester, samt ulike støtte-

tjenester. Jeg har et overordnet ansvar for drift og 

utvikling innenfor sektoren. Det innebærer både 

samordning på tvers av tjenesteområder, veiledning 

og oppfølging av lederne i min sektor, strategisk ut-

vikling av tjenesteområdet og ansvar for saker og 

saksutredninger som skal til politisk behandling.

Hvordan har du opplevd overgangen fra å være 

forvaltningsrevisor til å være kommunalsjef?  

Den største overgangen har nok vært tempoet, og 

det å forholde seg til svært mange ulike saker og 

problemstillinger i løpet av arbeidshverdagen. Som 

forvaltningsrevisor hadde jeg mye mer tid til å jobbe 

med hvert enkelt tema. Men jeg trives jo veldig godt 

med å ha mange baller i luften, så jeg liker den nye 

 arbeidshverdagen.

Hva vil du si er hovedforskjellen mellom å være 

forvaltningsrevisor og være kommunalsjef?  

En av de største forskjellene er som jeg alt har nevnt 

tempoet og mangfoldet i oppgaver og problemstill-

inger. Mens man i revisorrollen alltid var 110 prosent 

sikker, må jeg i denne rollen jobbe med utgangs-

punkt i «godt nok». Det er også en stor forskjell mel-

lom teori og praksis, og i den nye hverdagen ser man 

at ting ikke alltid er like svart/hvitt som jeg gjerne 

hadde inntrykk av i revisorrollen.

En av de tingene jeg har måttet gjøre i min nye 

stilling som kommunalsjef, har ironisk nok vært å 

gjøre rede for oppfølging av forvaltningsrevisjons-

rapport som jeg selv hadde skrevet, og der vi kan-

skje ikke hadde klart å følge opp så godt som jeg 

som revisor mente at det var innlysende at man 

burde. Der møtte jeg meg selv i døren, og det opp-

levdes på mange måter rart. I min nye stilling ser jeg 

klart at forklaringen på mangelfull oppfølging ofte 

har sammenheng med de rammebetingelsene man 

skal skape endring innenfor: kommunestørrelse, stør-

relse og kapasitet i administrasjonen, økonomi osv.

Har erfaringer fra din tidligere jobb som forvalt

ningsrevisor kommet til nytte i den nye jobben? 

Erfaringen fra arbeidet med forvaltningsrevisjon 

har gitt meg god innsikt i organisasjonsteori og in-

ternkontroll, og jeg er nok over gjennomsnittet opp-

tatt av systematikk og formalisering i arbeids-

hverdagen. Det betrakter jeg som et gode, men også 

som en utfordring i en hektisk hverdag.

Har din bakgrunn som forvaltningsrevisor preget 

hvordan du ser på og utfører jobben som kommunal

sjef? 

Ettersom jeg hadde jobbet så lenge i 

Nordhordland Revisjon som reviderer Radøy kom-

mune og nabokommunene, hadde jeg på forhånd 

god kjennskap til både politisk nivå og «kolleger» i 

andre kommuner, noe som er en fordel i arbeidshver-

dagen. Revisjonstiden har nok gjerne påvirket meg 

på den måten at jeg har hatt mye fokus på selve 

Av Bodhild Laastad, seniorrådgiver, NKRF

Kommunerevisoren har intervjuet Lisbeth Toppe Alvær, tidligere 
forvaltningsrevisor i Nordhordland Revisjon IKS, nå kommunalsjef 
for drift og forvaltning i Radøy kommune, Hordaland, om over-
gangen fra revisjon til administrasjon.

En revisor krysser sitt spor 
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 organisasjonen, og system og formalisering den før-

ste tiden. Nå er tiden inne for å rette fokuset mer 

utad, og for Radøy sin del er det spennende tider 

med pågående forhandlinger om kommunesammen-

slåing.

Dersom du skulle finne på å gå tilbake til revisor

gjerningen, hvordan tror du jobben som kommunal

sjef ville ha påvirket deg som forvaltningsrevisor? 

Jeg kunne absolutt ha gått tilbake til revisorrollen, 

men jeg ville nok hatt med meg et noe mer nyansert 

syn på hvorfor system og saker ikke alltid er i tråd 

med teorien. Det er mange faktorer som spiller inn, 

og jeg har nok blitt noe mer ydmyk i min vurdering 

av hvor lett eller vanskelig det er å endre både struk-

tur og kultur. 

Hvordan vil du veie de to jobbene opp mot hver

andre – pluss og minus? 

Jeg liker å arbeide tett på folk, og jeg liker det 

høye tempoet i den nye jobben. Det er svært kjekt å 

jobbe sammen i ledergruppen og i sektoren for øvrig 

og se at vi får til å utvikle tjenestene våre eller løse 

vanskelige utfordringer. Her er aldri to dager like. 

Samtidig er det et gode at jeg nå er i posisjon til å 

gjøre endringer som jeg som revisor bare kunne an-

befale administrasjonen å følge opp. På den annen 

side – og det høres gjerne motstridende ut – savner 

jeg det å kunne sette meg ned og fordype meg i 

 teori og problemstillinger. Og så savner jeg selvsagt 

gode kolleger, både i Nordhordland Revisjon og 

NKRF. 

Helt til slutt – har du noen gode råd å gi oss som 

arbeider med forvaltningsrevisjon? 

Jeg syntes egentlig at vi som forvaltningsrevisorer 

var flinke til det, men det beste rådet er å ha forstå-

else for at det er mange forhold som gjør at saker og 

systemer ikke alltid er slik boken sier at de skal være. 

Det skyldes sjelden manglende forståelse eller «vond 

vilje» hos administrasjonen, men det rasjonelle per-

spektivet er ikke alltid det beste til å forklare beslut-

ningsprosesser og praksis i administrasjonens hver-

dag. Ha fokus på å få til gode revisjonsprosesser, jeg 

tror det er i samspillet med administrasjonen i denne 

perioden at det viktigste arbeidet blir gjort. 

Jeg tror det er viktig å ha fokus på at revisjon er 

mer enn kontroll og tilsyn når man kommuniserer 

med revidert enhet. Utelukkende fokus på kontroll-

elementet gjør ofte revisjonsprosessen «vanskelig-

ere». Det kreves i de fleste tilfeller en indre motiva-

sjon for å skape varig endring. En nødvendig forut-

setning for å skape en slik indre motivasjon er oftest 

at den reviderte selv erkjenner forbedringspotensialet. 

Slik erkjennelse kommer lettest fram i en positiv og 

åpen kommunikasjon som bygger på gjensidig 

 respekt for hverandres roller. Å trigge defensive reak-

sjoner hos den som blir revidert, setter ofte en effek-

tiv stopper for læring og forbedring.

I min nye stilling må jeg innrømme at jeg kjenner 

meg igjen i en del av de «problematiske» aspektene 

ved kontroll og accountability som ble beskrevet i 

 artikkelen «Accountability – hvordan opplever ledere 

i det offentlige det å bli stilt til ansvar» som stod i 

Kommunerevisoren nr. 4/2015. Min erfaring fra revi-

sjonen er at forvaltningsrevisjon i all hovedsak var en 

positiv prosess som bidro til læring og la et godt 

grunnlag for forbedringsarbeid i kommunen. Det 

som kan være vanskelig av og til er jo hvordan poli-

tikere og presse håndterer rapporten til slutt, fordi 

det fort kan gjøres politiske poeng eller «sensasjons-

oppslag» på bakgrunn av tilsynet.

Jeg har også sittet i intervju i forbindelse med til-

syn, der fokus var på svært snevre detaljer. Hva som 

var gjort og skapt i den store sammenhengen ble 

overskygget av det som vi oppfattet som uviktige 

detaljer. Dette siste er et eksempel på hvordan jeg 

mener at kontrollen ikke bør gjennomføres. ◎

«Mens man i revisorrollen alltid var 110 prosent sikker, må jeg i denne 
rollen jobbe med utgangspunkt i «godt nok».»
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◎ KVALITETSKONTROLL◎ REVISJON

Formålet med NKRFs obligatoriske kvalitetskon-

troll er å sikre at alle bedriftsmedlemmene som 

arbeider med revisjon av kommunal virksomhet ut-

fører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i 

overenstemmelse med lov, forskrift og god kommu-

nal revisjonsskikk, og ellers holder en høy faglig stan-

dard på sitt arbeid.  

Regelverk

reglement for kvalitetskontrollen, fastsatt av styret 

14. oktober 2009 og sist oppdatert 22. november 

2012, samt retningslinjer sist oppdatert 2014, danner 

grunnlag for komiteens og kontrollørenes arbeid. Her 

fremgår kompetansekrav til både kvalitetskontroll og 

kontrollører, regler om taushetsplikt, inhabilitets-

regler, saksbehandlingsregler, hvem som skal utpluk-

kes, hvordan kontrollen skal gjennomføres og rap-

porteres. Kort sagt, samhandlingen mellom alle in-

volverte aktører. I tillegg er skjema som benyttes 

under selve kontrollen lagt ut på NKRF sine hjemme-

sider, se www.nkrf.no/komiteer/cms/ 

12#Kvalitetskontrollkomiteen, slik at disse skal være 

godt kjent for de utvalgte. Årets fokusområder er 

også publisert på NKRF sine medlemssider. 

Kommunal revisjon har de siste årene vært under 

sterk endring, hvor det bl.a. er blitt stadig færre en-

heter. Det var derfor på høy tid at regelverket ble 

 endret på årsmøtet i 2015, slik at det nå er to vara-

medlemmer til komiteen, en for regnskapsrevisjon og 

en for forvaltningsrevisjon. Selv om miljøet er lite, vil 

en trolig nå sikre at komiteen er beslutningsdyktig 

selv om ett av medlemmene er inhabil i en sak.  

Komiteens arbeid og informasjon

komiteen gjennomfører sitt arbeid iht. årlig hand-

lingsplan som rapporteres og legges frem for årsmøtet/

styret. Rent praktisk er det laget et årshjul hvor dia-

logen med andre fagkomiteer og de valgte kontrol -

lører er avklart. Året starter med en evaluering av om 

det er tilstrekkelig antall kontrollører tilgjengelig. 

Eventuell manko annonseres på NKRF sine hjemme-

sider. Deretter foretas utplukk av bedriftsmedlem-

mene på basis av loddtrekning. I løpet av perioden 

2009-2014 skal alle bedriftsmedlemmer ha vært 

kontrollert minst en gang, maksimum to ganger, og 

det skal ikke gå mer enn fem år mellom hver kontroll. 

I tillegg kommer eventuelle oppfølgingskontroller fra 

året før. Komiteen har nå tatt igjen etterslepet på 

kontroller, og har nå en sunn balanse mellom utpluk-

kede enheter. 

Det gjennomføres et planleggingsmøte med kon-

trollører i mai måned hvor bl.a. årets fokusområder, 

arbeidsfordeling, habilitet, taushetsplikt og faglig 

innhold av god kommunal revisjonsskikk, blir drøftet. 

Deretter blir de utvalgte enheter varslet om årets 

kontroll. Etter at kontrollørene har gjennomført kon-

trollen og levert sine kontrollrapporter iht. regelverk, 

fatter komiteen vedtak som sendes den kontrollerte. 

I 2014 praktiserte komiteen for første gang nytt 

 regelverk om ny høring til kontrollert enhet dersom 

komiteen fattet et strengere vedtak enn foreslått fra 

kontrollør. Det er fortsatt behov for å understreke at 

komiteen ikke lager en egen rapport, men bygger på 

kontrolløren sitt arbeid og fatter sine vedtak på 

dette grunnlag.  Komiteens ansvar er å sikre lik be-

Av leder i NKRFs kvalitetskontrollkomite, statsaut. revisor Cicel T. Aarrestad, 
revisjonsdirektør i Rogaland Revisjon IKS 

Dialogen med den kontrollerte, de ulike fagkomiteer og administra-
sjonen i NKRF er avgjørende for at kvalitetskontrollen kan benyttes 
som et virkemiddel for forbedring av regelverk og/eller praksis. 

Kvalitetskontroll 2014  
– noen refleksjoner
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handling av samme type saker. På slutten av året 

samles kontrollører, fagkomiteer og administrasjon for 

å diskutere årets funn, behov for opplæring/kurs, av-

klaringer samt innspill til neste års fokusområder. I 

samme møte er det også en dialog omkring årets ved-

tak og resultatene av årets brukerundersøkelse. 

I 2014 ble det avholdt seks møter, hvorav to ble av-

holdt sammen med kontrollører, fagkomiteer og admi-

nistrasjon. Det har etter kvalitetskontrollkomiteen 

skjønn utviklet seg et godt samspill mellom de ulike 

komiteer og administrasjon, noe som sikrer gode 

 læringseffekter av kvalitetskontrollen og gir oss alle 

innsikt til å jobbe enda mer systematisk med faglig 

 videreutvikling. Mest honnør skal likevel gis til den 

flotte innsats våre kontrollører gjør for fellesskapet.  

De er dyktige, engasjerte og samkjørte, og bidrar på en 

positiv måte til en mer ensartet praktisering av god 

kommunal revisjonsskikk. Vi er alle tjent med større 

åpenhet om ordningen, og må nok også erkjenne at 

det er lett å falle i kategori «godkjent uten vesentlige 

merknader», spesielt for regnskapsrevisjon, siden stan-

dardene på dette feltet er så omfattende og detaljerte. 

Kontroller for 2015 er allerede igangsatt og møte-

plan for 2015, sammen med årets fokusområder, har 

lenge vært kjent for medlemmene. Samtlige utvalgte 

enheter leverer nå inn skjema A og B rettidig.

Gjennomføring av kontrollen

Selv om det er det enkelte bedriftsmedlem som er 

 underlagt kontrollen, legges det vekt på at samtlige 

oppdragsansvarlige dekkes over tid. Kvalitetskontrollen 

omfatter alle oppgaver som bedriftsmedlemmet er 

pålagt å utføre, og skal minst omfatte ett utvalgt 

 revisjonsoppdrag og ett forvaltningsrevisjonsopp-

drag. Selskapskontroll har så langt ikke vært under-

lagt kontroll. Dersom det ikke er utført forvaltnings-

revisjon som følge av manglende bestilling, utsettes 

kontrollen til året etter. Komiteen minner også i år 

om kontrollutvalgssekretariatene sin viktige oppgave 

i å påse at kontrollutvalgene har tilstrekkelige 

ressurs er til sine lovpålagte oppgaver. 

Kontrollør gjennomfører og rapporterer funn til 

enheten på kontrolldagen (skjema C, D og E), mens 

selve rapporten sendes på høring innen en uke. Det 

har også utviklet seg en god praksis med at kontrol-

lører eventuelt rådfører seg på prinsipielt grunnlag 

med andre kontrollører eller komite, som igjen even-

tuelt gjør avklaringer med aktuell fagkomite. Alt 

dette for å sikre så ensartet behandling som råd er 

mht. kategorisering av resultatet av kontrollen.  

Komiteen gjennomgår kontrollørenes arbeid inkl. 

forslag til vedtak og enhetens kommentarer, i tillegg 

til skjema E. Disse danner grunnlag for komiteens 

vurdering og vedtak. Komiteen gir også tilbakemeld-

inger til den enkelte kontrollør, igjen for å sikre ens-

artet praksis. 

Komiteen har også i 2014 gjennomført en 

QuestBack-undersøkelse av de kontrollerte enheter, 

etter at de har mottatt sine vedtak. Dessverre har vi 

ikke fått så god respons som ønskelig på denne 

 undersøkelsen. Vi er likevel glade for at de fleste en-

hetene stort sett er godt fornøyde med veiledning så 

vel som den gjennomførte kontroll. 

Svakheter avdekket i årets kontroller tas med i 

vurdering av neste års fokusområder, nye kurs eller 

innlegg på fagkonferanser. 

Resultat av kontroll i 2014 

Som det fremgår av tabell 1 på neste side, ligger 

fleste parten av medlemmene innenfor kategoriene 

godkjent/godkjent med merknad. For forvaltnings-

revisjon ble det avdekket «formelle feil», som for 

 eksempel at prosjektplan ikke redegjorde for metode-

bruk og grunnlag for revisjonskriterier, og at det ikke 

var sendt oppstartsbrev. Av andre mangler kan nev-

nes ikke tilstrekkelige revisjonskriterier, mangler ved 

datagrunnlaget (data er ikke vurdert i forhold til kri-

terier eller det ikke er tilstrekkelig innhentet data), 

mangler ved vurderingene (ikke objektive og logiske 

vurderinger eller vesentlige avvik er ikke kommet ty-

delig frem), eller at anbefalinger ikke er hensiktsmes-

sige. 2014 er således første år der innholdet i forvalt-

ningsrevisjon er avdekket som et utviklingsområde 

på faglig nivå. 

For regnskapsrevisjon er det først og fremst svak-

heter vedrørende utvalgstesting eller brudd på ISA 

5301 som går igjen for mange enheter. Av andre av-

dekkede mangler kan nevnes utilstrekkelig innhent-

ing av revisjonsbevis (ISA 3302), manglende analy-

tiske handlinger ved årsslutt (ISA 530 og ISA 5003), 

mangler ved kvalitetssystemet (ISQC 14 ), manglende 

beskrivelse av forventing og akseptable avvik ved 

analytiske revisjonshandlinger (ISA 5205), mangl-

ende begrunnelse av hvorfor inntekter ikke er utsatt 

for mislighetsrisiko (ISA 2406), revisjonsberetningen 

ble levert for sent (revisjonsforskriften § 5), ikke 

 dokumentert tilstrekkelig test av kontroller (ISA 330 

punkt 8), mangelfull dokumentasjon av revisjonen 

(ISA 330 punkt 14), og manglende kontroll av ved-

tatt budsjett (revisjonsforskriften § 3A).  

Statistikken inneholder også årlige oppfølgings-

kontroller, og er dessuten et resultat av at enkelte 

enheter ikke har vært underlagt kontroll på lang tid. 

Kategori «Ikke foretatt kontroll» trenger en forklar-

ing. Dette er enheter som ikke tilbyr forvaltnings-

1 ISA 530 Stikkprøver i revisjon
2 ISA 330 Revisors håndtering av anslåtte risikoer
3 ISA 500 Revisjonsbevis
4  ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører  

revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre  
attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester

5 ISA 520 Analytiske handlinger
6  ISA 240 Revisors oppgaver med og plikter til å vurdere mislig-

heter ved revisjon av regnskaper

◎ KVALITETSKONTROLL
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revisjon, ikke har fått bestillinger av forvaltningsrevi-

sjon eller har utført kontroll av forvaltningsrevisjon 

på etterskudd. Dersom enheten ikke klarer å levere 

bestilte oppdrag innen rimelig tid, vil kvalitetskon-

trollen omtale forholdet. 

De siste års kontroller viser at det er en klar sam-

menheng mellom oppnådde resultat og størrelse i 

enhetene, samt hvilket revisjonsverktøy som er be-

nyttet. Ressursbruk reflekterer nødvendigvis ikke 

kvalitet, det kan faktisk tyde på feil vektlegging av 

 risiko. 

Fokusområder 2014 var en enkel kontroll på om 

enheten hadde et dekkende kvalitetssystem iht. ISQC 

1. For forvaltningsrevisjon var fokusområdet hele 

standarden mhp. tilstrekkelige data og utvalg, sam-

svar mellom bestilling/problemstilling, kriterier, data-

grunnlag, vurdering og konklusjon – kort sagt den 

«den røde tråd». For regnskapsrevisjon var det lagt 

vekt på risiko i planlegging, herunder rotasjon og ut-

valg, samhandlingsreformen og IKT på overordnet 

nivå.  

I de tilfeller der det avdekkes at det ikke er inn-

hentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjons-

bevis, har komiteen konsekvent vedtatt oppfølgings-

kontroll. Klare brudd på forskrift og manglende kon-

troll av særskilt risiko faller også inn her. Ofte er det 

flere vesentlige brudd hos den samme enheten i de 

tilfeller det vedtas oppfølgingskontroll. 

Læring og forbedring

komiteen opplever at det i praksis er mange 

gråson er som kan komme ulikt frem i rapportene, 

samtidig som det er ulike oppfatning av god kom-

munal revisjonsskikk i enhetene. Samspillet med 

 andre komiteer og administrasjonen i NKRF er 

avgjør ende for komiteens arbeid. I 2014 er følgende 

tema spilt inn: 

•  Taushetsplikt og regelverk – tatt opp med styret 

•  Forvaltningsrevisjonskomiteen – verifisering av 

 intervju og plikt å sende oppstartsmelding

•  Revisjonskomiteen – yrkets egenart og taushets-

plikt ved presentasjon av revisjonsstrategi  

•  Innspill fra enhet – hvem skal kontrollen rettes mot 

ved oppfølgingskontroller? 

Komiteen minner om at oppdragsansvarlig revisor 

årlig i sine revisjonsberetninger bekrefter at kravene i 

lov, forskrift og ISA-ene er fulgt. Etter komiteens 

skjønn har det vært for liten debatt om innholdet i 

god kommunal revisjonsskikk. Vi ser frem til revi-

sjonskomiteens avklaringer som ble annonsert på 

årsmøtet 2015.  Medlemmene oppfordres hermed til 

innlegg. ◎

◎ KVALITETSKONTROLL◎ KVALITETSKONTROLL

2014 2013 2012
RR % FR % RR % FR % RR % FR %

Godkjent 2 14 3 21 4 29 8 58 6 35 7 64

Godkjent 
med merknad

10 72 7 50 7 50 3 21 10 59 4 36

Vesentlig 
mangel

2 14 0 2 14 0 0 1 6 0 0

Ikke foretatt 
kontroll 

0 0 4 29 0 0 3 21 0 0 0 0

Sum 14 100 14 100 14 100 14 100 17 100 11 100

Tabell 1

Kvalitetskontrollkomiteen består av: 
Cicel T. Aarrestad (Rogaland Revisjon IKS), leder
Alf-Erlend Vaskinn (KomRev NORD IKS), medlem
Frode Singstad (Revisjon Midt-Norge IKS), medlem 
Kjell Ekman (Telemark kommunerevisjon IKS), varamedlem 
- regnskapsrevisjon 
Øyvind Nordbrønd Grøndahl (Romerike Revisjon IKS), vara-
medlem - forvaltningsrevisjon

For nærmere informasjon om NKRFs kvalitetskontroll se: 
www.nkrf.no/komiteer/cms/12#Kvalitetskontrollkomiteen 

«Etter komiteens skjønn har det vært for liten debatt om innholdet i 
god kommunal revisjonsskikk.»

RR= Regnskapsrevisjon
FR= Forvaltningsrevisjon
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Det er deg og meg på vei gjennom livet, og fordi vi er 

mange, lever lenge og har få barn, blir befolkningen 

eldre. Ingen bølge, verken til å surfe på eller til å over-

svømmes av, men en varig endring som vi får innrette 

oss etter først som sist. Lett blir det kanskje ikke, men 

det var vel verre før, da folk døde unge og mange barn 

var en forsikring for alderdommen? 

Framskrivinger er en vanlig øvelse både for opti-

mister og pessimister, det eneste sikre med dem er at 

de er usikre. Vi kan nok regne oss til hvor mange gamle 

det blir i årene som kommer, for de er for lengst født, 

og de vil leve lengre enn sine forgjengere. Men vil de 

også leve bedre, være friskere, være mindre av en 

byrde, ja selv bære mer av byrden? Med dette spørs-

målet nærmer vi oss temaet for artikkelen: Om en 

 boligorientert eldreomsorg vil gi bedre bærekraft for et 

aldrende samfunn? 

Forhistorien

Regjeringen Harlem Brundtland satte i august 1989 ned 

et utvalg for å vurdere nettopp dette. Gjærevollutvalget 

leverte sin innstilling i 1992 under tittelen «Trygghet, 

 verdighet og omsorg» (NOU 1992:1). Her formuleres den 

ideologiske begrunnelsen for en «boliggjøring» av om-

sorgen: «Framtidens omsorgstjenester (bør) i størst 

mulig grad baseres på hjemmet. Eldre og funksjons-

hemmede skal ha sin egen bolig – sitt hjem – som alle 

andre samfunnsborgere … og over tid bør institusjonene 

erstattes med boliger tilpasset for heldøgns om-

sorgstjenester. Gjennomføres dette, blir alle omsorgs-

tjenester i hovedsak hjemmebaserte» (s. 29). 

Innstillingen ble fulgt opp i en Velferdsmelding til 

Stortinget (St.meld. nr. 35, 1994–95). Her heter det at 

omsorgsboligene «… er å regne som en mellomløsning 

mellom brukerens egen opprinnelige bolig og en 

institu sjonsplass» (s. 155). Kommunene burde rette 

 sykehjemmet inn mot korttidsopphold og i større grad 

bruke omsorgsboliger ved behov for varige opphold. 

Fra 1994 ble det så gitt øremerkede midler til ut-

bygging av omsorgsboliger, i noen grad også til syke-

hjem, men primært til utbygging av nye omsorgsboliger 

og til fornyelse av eksisterende sykehjem. Satsningen 

ble utvidet i flere omganger under en egen handlings-

plan for eldreomsorgen, som fulgte opp den av-institu-

sjonaliseringen som allerede var i gang for yngre funk-

sjonshemmede, men mer nølende for eldreomsorgens 

del. For de yngre var idealene om normalisering og rett 

til egen  bolig nærmest en absolutt norm. Av-

institusjonalisering, og dens motstykke: boliggjøring, ble 

et mer kontroversielt tema for eldreomsorgens del. 

Spørsmålet kom ifølge Romøren og Svorken (2003) til 

å bli sterkt ideologisert, med tilhengere av sykehjem og 

omsorgsboliger i hver sine leire. 

Skandinaviske mønstre

Av-institusjonaliseringen startet tidligere i Sverige og 

Danmark. Institusjonsomsorgen var på sitt høyeste i 

disse to landene tidlig på 1970-tallet når det måles som 

plasser per befolkningen 80 år og over. Den nedgang en 

som så fulgte kan ha vært økonomisk motivert, men 

var trolig først og fremst et svar på lavere behov og nye 

tenkemåter. 

 1970-årene var derimot en gullalder for institusjons-

omsorgen for Norges del. Dette hadde sammenheng 

med at sykehjemmene ble lagt inn under den nye 

Sykehusloven i 1970. Ansvaret ble da overført til fylket, 

og utbyggingen ble drevet fram av store statstilskudd, 

som førte til at antall sykehjemsplasser ble fordoblet 

det påfølgende tiåret. Det var først ved tilbakeføringen 

av sykehjemmene til kommunene i 1988 at av-institu-

sjonaliseringstrenden for alvor også kom til Norge. 

Tjenestene ble da samlet på kommunenivå, og over-

gangen til rammefinansiering motiverte kommunene 

til å satse på tjenester som ga mer for pengene enn 

tradisjonell institusjonsomsorg.

Norge hadde den laveste institusjonsdekningen av 

de tre ved inngangen til 1970-årene og den høyeste 

ved utgangen av 1980-årene. Til gjengjeld var Norge 

seint ute med å satse på alternative tjenester, med et 

lavt nivå av hjemmetjenester og eldreboliger sam-

Av Svein Olav Daatland, NOVA. Forsker I. Norsk institutt for Forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA)

Aldringen av befolkningen blir ofte omtalt som en fremmed og truende 
bølge, men det dreier seg verken om en bølge eller om noe fremmed.

Boligorientering og bærekraft: 

Om trender og kontraster i 
Skandinavisk eldreomsorg
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menliknet med Danmark og Sverige (Daatland et al. 

1997, Szebehely 2005). Men så fulgte en felles ven-

ding av omsorgspolitikken i alle tre landene ved inn-

gangen til 1990-årene, karakterisert ved en mer ek-

splisitt prioritering av boligorientert omsorg. 

Vendingen var mer radikal i Danmark og Sverige, 

som avviklet hele institusjonsomsorgen, og mer nøl-

ende i Norge, som fortsatte  under to «regimer», der 

omsorgsboligen framsto som et supplement snarere 

enn et alternativ til sykehjem. Hvorfor tok Sverige og 

Danmark nye veier, mens Norge langt på vei fortsatte 

i gamle spor? Hva skyldes den norske utakten, og 

hva betyr av-institusjonalisering i praksis? Dreier det 

seg om formaliteter eller om vesentlige forskjeller i 

måte å tenke og drive omsorgen på? 

Skandinaviske kontraster

Danmark stanset utbyggingen av pleiehjem, som 

danske aldersinstitusjoner til da var kalt, i og med den 

nye Eldreboligloven av 1987. Etablerte pleiehjem kunne 

fortsette, men de ble faset ut fra å telle ca. 50.000 plas-

ser i 1987 til ca. 5.000 i dag. Fra 1988 var det eldre-

boliger som gjaldt, etter hvert nokså likelig supplert med 

pleieboliger. De sistnevnte har såkalt tett pleiemiljø, og 

er bemannet og utstyrt som (tid ligere) pleiehjem, men 

med høyere boligstandard. 

Sverige avviklet institusjonsomsorgen i og med 

Ädelreformen i 1992, som del av en desentralisering og 

samling av tjenestene på kommunenivå. Tidligere syke-

hjem, aldershjem, gruppeboliger og service boliger ble 

fra da av regulert som boliger fra en juridisk, administra-

tiv og økonomisk synsvinkel, og ble samlet under én be-

tegnelse, som særlige boliger (särskilt boende, äldre-

boende). I hvilken grad de nevnte boformene er av- 

institusjonalisert eller snar ere er re- institusjonalisert 

under sin nye betegnelse er avhengig av øynene som 

ser og hva man ser etter. En evaluering ti år etter 

Ädelreformen konkluderte for Sveriges del at man stort 

sett fortsatte som før, og at man lokalt brukte de gamle 

betegnelser som man var vant til (Socialstyrelsen 2001). 

Den foreløpig siste «Ældrekommisjon» (2013) i Danmark 

bruker pleiehjem og pleieboliger om hverandre, men de 

er altså lovmessig regulert som boliger, og beboerne 

skal ses og behandles som vanlige borgere og leie-

takere.

Mens omleggingen øyensynlig gikk glatt i Danmark 

og Sverige, ble det kontroverser i Norge. Tilhengerne 

 argumenterte for at boliggjøring var både bedre og billi-

gere. Motstanderne var redde for at kommunene ville 

misbruke sin myndighet og tilby boliger, men uten til-

strekkelig omsorg. Folk flest ønsket seg omsorgsbolig 

for sin egen del om det ble nødvendig, men de ønsket 

seg gjerne sykehjem for sine pårørende, fordi det da var 

mindre risiko for at de (familien) skulle bli overbelastet 

(Brevik og Schmidt 2005). Norge kom av disse grunner 

til å satse på to hester, som ga noe til begge sider. Under 

Handlingsplanen ble det bygget ca. 25.000 nye om-

sorgsboliger mellom 1995 og 2005 og anlagt 5.000 nye 

sykehjemsplasser. De få gjenværende aldershjemmene 

ble gradvis faset ut og erstattet av omsorgsboliger på 

den ene sida eller sykehjem på den andre (Daatland et 

al 2014). Men mange sykehjem ble opprustet og moder-

nisert, bl.a. ved å tilby enerom for alle. Norge har i dag 

ca. 32.000 eldre (67 år+) bosatte i sykehjem og ytterli-

gere 6.500 på korttidsopphold for rehabilitering eller 

avlastning. Omtrent 26.000 bor i omsorgsboliger av 

ulike slag, men bare 1/3 av dem (ca. 7.700) i boliganlegg 

med 24-timers bemanning, som i den forstand kan sam-

menliknes med sykehjem. Ytterligere ca. 4.000 boligen-

heter er bemannet bare deler av døgnet. Nær 14.000 

boligenheter er ubemannet, og er i de fleste tilfeller 

også uten fellesrom eller felles hushold, men kan ha til-

gang til slike kvaliteter i nærliggende sentre. Men mens 

«yngreomsorgen» i all hovedsak er bolig- og hjemme-

orientert, er «eldreomsorgen» mer sykehjemsorientert. 

Riktignok er bare 23 prosent av de eldre brukerne i 

 sykehjem, men de konsumerer nær – av ressursene i 

 eldreomsorgen (Kjelvik 2012).  

Dagens nivå og tjenester

«Omsorgsplasser» er altså av mange slag, men skal 

dekke noenlunde samme behov. Sverige samler alle til-

budene under én hatt som «särskilt boende», Danmark 

under to hatter som pleieboliger og eldreboliger. Norge 

holder fast ved institusjonsomsorgen, men nå praktisk 

talt bare som sykehjem, mens aldershjemmene er faset 

ut og erstattet av omsorgsboliger.

Inkluderer vi bare høyeste omsorgstrinn, det vil si 

 sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger for 

Norges del, pleieboliger for Danmarks del og «särskilt 

boende» for Sveriges del, blir tilbudet av «omsorgsplas-

ser» lavest i Danmark (4,1 prosent av befolkningen 65+), 

høyest i Norge (6,2 prosent av 67+), med Sverige i en 

mellomstilling (4,8 prosent av 65+). Norske tall er noe 

overestimert ettersom de refererer til befolkningen over 

67 år, ikke over 65 år, slik tilfellet er for de to andre land-

ene. Det svenske nivået er noe overestimert ved at alle i 

särskilt boende er inkludert, mens danske tall bare in-

kluderer pleieboliger (ikke eldreboliger) og norske tall 

bare sykehjem og heldøgnsbemannede omsorgsboliger 

(ikke øvrige omsorgsboliger).

Tilgangen til omsorgsplasser – slik definert – er altså 

lavest i Danmark, men er tilbudet dermed dårligst i 

Danmark eller tvert imot best der? Denne statistikken 

gir oss ikke svaret, for den mangler det øvrige tjeneste-

tilbudet. Danmark har tradisjonelt vært regnet som det 

mest generøse landet i Norden hva hjemmetjenester 

angår, og kan i så fall ha kompensert sin lave dekning av 

omsorgsplasser med større satsning på hjemmetjen-

ester. Norge har tradisjonelt hatt et lavt tilbud av 

hjemme tjenester, fordi den høye satsningen på syke-

hjem gir mindre til overs for andre tjenester. 



Bærekraft?

Og like fullt har også Norge hatt en betydelig nedgang i 

sykehjemsdekning de siste ca. 20 årene, fra å huse ca. 

19 prosent av befolkningen over 80 år i 1994 til ca. 14 

prosent i dag (Daatland 2012). Reduksjonen er blitt 

kompensert av et økende antall omsorgsboliger, slik at 

det samlede antall «omsorgsplasser» (slik definert) har 

vært nokså stabilt på ca. 25 prosent de siste årene, men 

flertallet av omsorgsboligene har, som alt nevnt, ikke 

 integrert bemanning, og tilgangen til hjemmetjenester 

har (også) blitt knappere, og kan ikke begrunne og for-

klare nedgangen. Dersom bare heldøgnsbemannede 

omsorgsboliger var medregnet, var det samlede 

tilbud et av institusjoner og bemannede omsorgsboliger 

19-20 prosent. En bevisst dreining av tjenestene i ret-

ning av større boligorientering burde inkludert en øk-

ning av de hjemmebaserte tjenester, som er de tjenester 

og det personell som (støttet av familie og frivillige) 

skal fylle omsorgsboligene med omsorg.

Hvorfor har Norge holdt fast ved sykehjemmene, og 

dermed – får vi tro – med en dyrere modell enn 

Danmark og Sverige? Det enkle svaret er «olje», med 

andre ord at Norge simpelthen har hatt råd til det. 

Lokalt for Norge ser vi f.eks. at høy satsning på syke-

hjem har sammenheng (korrelasjon) med høye kommu-

nale driftsinntekter. Og pengene har nok spilt en rolle, 

men neppe den eneste, og kanskje heller ikke den mest 

avgjørende, for av-institusjonaliseringen startet før den 

offentlige knappheten for alvor slo inn. Var kanskje 

Sverige og Danmark mer åpne for institusjonskritikken? 

Er den sykehjemsorienterte modellen et uttrykk for 

 alders-paternalisme, en slags institusjonalisert alder-

isme, og en faglig arv fra 1970-årenes sterke satsning på 

sykehjem? Eller er behovene simpelthen annerledes i 

 eldre år, og bedre forstått og ivaretatt nettopp i syke-

hjem? Ligger f.eks. svaret i at det økende antallet per-

soner med demens trenger en sterkere regulering av sin 

omsorg enn ordinære hjemmetjenester og omsorgs-

boliger kan tilby? 

Men Danmark og Sverige klarer seg altså uten syke-

hjem, og noen norske kommuner har valgt en dansk 

løsning der de gir prioritet til omsorgsboliger og 

hjemme tjenester framfor sykehjem. Da dreier det seg 

oftest om mindre kommuner (5.000-20.000 innbyg-

gere), med store behov i befolkningen, men med svak 

økonomi (Daatland et al 2014). Det er nærliggende å 

anta at det nettopp er denne kombinasjonen av betin-

gelser som har motivert deres valg av tjenestemodell, 

og at kommunens beskjedne størrelse kan ha gitt 

 gunstige betingelser for endring. 

Nærmere analyser viser at disse «boliggjorte» kom-

munene er tilbøyelige til å kombinere sin lave satsning 

på ordinær sykehjemsdrift med høy satsning på om-

sorgsboliger og hjemmetjenester, inklusive en høy bruk 

av sine få sykehjemsplasser for korttidsopphold, slik 

Kvaase-rapporten (1999) i sin tid foreslo. De når dermed 

ut til relativt flere brukere for lavere pris, og følger en 

modell som i følge Borge og Haraldsvik (2005) «… 

framstår som mer effektiv, i den forstand at flere får et 

tilbud til mindre bruk av ressurser, og uten at det kan 

dokumenteres at tilbudet blir dårligere» (s. 5). Denne 

artikkelen gir støtte til Borges og Haraldsviks hypotese, 

men trenger nærmere etterprøving. ◎
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Statens jernbanetilsyn).

Tom Øyvind Heitmann (39)  
er valgt som medlem av 
Selskapskontrollkomiteen.  
Han har vært ansatt som  
forvaltningsrevisor i Vest-
Finnmark kommunerevisjon IKS 
siden 1. november 2007. Han har 
en cand.mag-grad fra Høgskolen 
i Finnmark, samt 2. avdeling 
rettsvitenskap fra Universitetet  
i Tromsø – Norges arktiske  
universitet.

NYE TILLITSVALGTE I NKRF

◎ ELDREOMSORG

Morten Hansen (25) er ansatt 
som revisor fra 17. august 2015. 
Morten har masterstudie  
i økonomi (siviløkonom),  
og han har også gjennomført 
master studie i revisjon  
(høyere revisorstudie).

SETESDAL REVISJONSDISTRIKT IKS
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Planlegg kursaktivitetene og sett av 
datoene for dine favoritter nå!

Samling for kontrollutvalgssekretærer 2015
16. – 17. september 
Thon Hotel Maritim, Stavanger

Lederkonferansen 2015
27. – 28. oktober 
Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Fagtreff for regnskapsrevisorer 2015
18. – 19. november 
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kontrollutvalgskonferansen 2016
3. – 4. februar
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
 

Informasjon og påmelding på www.nkrf.no

Returadresse:
Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika
0115 Oslo
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