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Det nye redaksjonsutvalget hadde invitert fylkes

foreningene til å presentere seg i bladet. Først ut 

var Telemark der FinnEgil Aure fra fylkesrevisjonen 

var leder. Det ble fortalt om meget god oppslutning 

om foreningens møter og kurs, noe som ble tilskrevet 

måten foreningen var organisert på. I tillegg til kurs

komite ble det valgt et «fagutvalg» som hadde som 

formål å være et koordinerende og veiledende organ 

for revisjonskontorene, og komme med forslag til 

normer, planer og arbeidsoppgaver.

Presentasjon av «forvaltningsrevisjonsprosjekter» 

var også en ny type stoff i bladet. Blant de først mot

tatte prosjekter var et prosjekt fra Ski distriktsrevi

sjon vedrørende «Effektiviteten i skatte og av

giftsinnfordringen» og et fra fylkesrevisjonen i Møre 

og Romsdal vedrørende «EDBtryggleik i sykehusa i 

Møre og Romsdal». Siktemålet fra redaksjonsutvalget 

var at publiserte prosjekter skulle gi andre enheter 

ideer til prosjekter som kunne gjennomføres.

Det var stor konkurranse blant dataleverandørene 

på kommunemarkedet i 1992. De fremste konkurrent

ene var Norsk Informasjonsteknologi, Allianse 

Informasjonssystemer, Unique, Scanvest Olivetti og 

Simens Nixdorf. «Kommunerevisoren» registrerte stor 

interesse for annonseplass i bladet og et enda større 

ønske om å kunne få presentere sine systemer 

 verbalt. To av leverandørene, Unique og Scanvest 

Olivetti, kunne også presentere egne revisorsystemer, 

henholdsvis «Reven» og «Revisorservice».

Servicekontoret fulgte opp sine lovnader, og 

«Innsyn» bl.a. under titlene «Automatisk inndekning 

og underskudd» og «Regnskapsavslutningen og 

 revisor» sto på trykk. Interessant var det at dette 

medførte kommentarer og replikker mellom service

kontorets direktør, Øyvind Sunde, og generalsekre

tæren i Norges kemner og kommunekassererfor

bund Paul Aavik.
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Svart økonomi, sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, varsling og 
korrupsjon. Dette var blant temaene på Kontrollutvalgskonferansen  
1. og 2. februar.

◎ FORBUNDSLEDEREN HAR ORDET . . .

Ved første øyekast skulle man ikke tro at en kon

feranse med slike negativt ladete temaer fikk 

mange deltagere. Det ble 700! Men så skal det også 

sies at dette var ikke de eneste temaene. Andre te

maer var ytringsfrihet, folkevalgt kontroll, kommune 

og regionreform. Og over det hele svevde det te

maet som gikk gjennom de andre som en rød tråd: 

Etikk.

Kommunesektoren står overfor mange utfordringer. 

Man møter problemstillinger man kanskje ikke har 

vært vant med tidligere, og det kan være nedslående 

– hvis man ikke har blikk for løsningene!

Og slik var Kontrollutvalgskonferansen: 

Løsningsorientert! 

Vi nøyde oss ikke bare med å beskrive problem

ene og utfordringene, men fikk også mange innspill 

til løsninger  og det var nok derfor så mange kon

trollutvalgsmedlemmer fra hele landet deltok på 

konferansen. For hvis spørsmålet man stilte seg var: 

Hvordan jobber min kommune mot sosial dumping 

og arbeidslivskriminalitet? Ja, så kunne man ta med 

seg tilbake de 10 strategiske grepene mot svart øko

nomi og anskaffelser fra Samarbeidet mot svart øko

nomi! 

Eller hvis man tenkte: Hvordan skulle jeg håndtert 

en korrupsjonssak i min kommune? Så kunne man 

kanskje plukket opp noen tips fra Eivind Knudsen, 

kontrollutvalgslederen i Drammen. 

I forbindelse med kommunesammenslåinger og 

endring av grenser kan det oppstå mange problem

stillinger. Da kan det være en ide å kaste et blikk på 

presentasjonene til Orrvar Dalby i Vestfold Inter

kommunale Kontrollutvalgssekretariat og Kirsti 

Torbjørnson i Telemark kommunerevisjon IKS. De gav 

oss mye viktig kunnskap som kan komme til nytte 

framover.

Eksemplene ovenfor bidrar til å illustrere et viktig 

poeng for Norges Kommunerevisorforbund: 

Viktigheten av å være i forkant av utfordringene – på 

utkikk etter løsningene. På den måten styrker vi den 

folkevalgte kontrollen i kommuner og fylkeskommuner, 

men vi utvider og forbedrer også verktøykassa til 

den folkevalgte kontrollen – og verktøykassa er kon

tinuerlig kompetanseutvikling for våre medlemmer. 

Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner har slått fast at han tar sikte på å legge fram 

en proposisjon med forslag om sammenslåinger av 

kommuner og en samlet lovproposisjon om nye opp

gaver for Stortinget før påske.

Norges Kommunerevisorforbund er forberedt, vi 

er klare til å møte de nye utfordringene! Det er ikke 

alle løsningene som ligger der klare til å bli tatt i 

bruk, noe blir til mens vi går. Vi skal gjøre vår del for 

å styrke den folkevalgte kontrollen i det nye kom

muneNorge!

Et eksempel på det er at det for regnskap med 

balansedato etter 15. desember 2016 skal avgis 

 revisjonsberetning etter nye revisjonsstandarder. 

Målet er større åpenhet om sentrale forhold i 

revisjon en og økt verdi for brukerne av beretningen. 

Dette er en konsekvens av behovet for bedre og mer 

forståelig kommunikasjon mellom revisor og opp

dragsgiver/innbyggerne. Som revisorer må vi innse 

at kommunikasjon er en viktig del av jobben vår, og 

at verdien av jobben vi gjør øker betraktelig når flere 

får ta del i den. Det dreier seg om å ta våre opp

dragsgivere, dvs. folkevalgte organer i kommuner og 

fylkeskommuner, på alvor. Til sjuende og sist er det 

også et ledd i arbeidet med å styrke den folkevalgte 

kontrollen. Verktøykassa blir stadig bedre! ◎

◎ INNHOLD 2 • 2017

Styreleder Per Olav Nilsen

I forkant av utfordringene – på 
utkikk etter løsningene
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Av Unn Helen Aarvold,  
kommunerevisor, Kommunerevisjonen i Oslo

Fastsettelse av vesentlighet  
ved revisjon av regnskap i  
kommuner/fylkeskommuner

◎ REVISJON

– Hvor mye arbeid må revisor utføre for å avgi en revisjonsberet-
ning? Dette er et avgjørende og tilbakevendende spørsmål og er 
selvsagt viktig både for revisor og for oppdragsgiver.

For revisor; for å føle seg trygg på at det kan avgis 

«riktig» bekreftelse eller beretning, og for oppdrags

giver som skal betale for revisjonen. 

1. Innledning

Teori eller metodikk bak vurdering av vesentlighet i 

utførelse av regnskapsrevisjonen er et verktøy for å 

innrette revisjonen på en effektiv måte. Dette kom

mer til uttrykk i revisjonsstandarden som benyttes i 

all finansiell revisjon. Standarden slår fast at det skal 

settes en vesentlighetsgrense for ethvert revisjons

oppdrag. Med utgangspunkt i metoden standarden 

angir, påvirker fastsatt vesentlighet omfanget både 

av planlegging og utføring av revisjonen og hvor mye 

arbeid revisor skal utføre for å avgi en revisjonsberet

ning. 

Er det da slik at en teknisk beregning avgjør 

 omfang av revisjonsarbeidet? Nei – revisors skjønn  

er avgjørende også i fastsettelse av vesentlighet. 

Standarden angir en metode eller verktøy for fastset

telse av vesentlighet, men revisors skjønn vil være 

den aller viktigste faktoren ved fastsettelse av 

 vesentlighet. Det store innslaget av skjønn medfører 

selvsagt at vesentlighetsgrensen kan være forskjellig 

for det som i utgangspunktet er «like» kommuner.

Det har også vært stilt spørsmål ved om det er 

forskjell på hvilke vurderinger som skal gjøres ved 

 revisjon av offentlig kontra privat sektor. Oppgaven 

ved finansiell revisjon er i utgangspunktet den 

samme; bekrefte hvorvidt regnskapet er avlagt uten 

vesentlige feil. 

Offentlig sektors natur med bevilgningsregnskapet 

og det faktum at det er offentlige midler som for

valtes, kan bidra til at forventningene fra brukerne 

kan være høyere og tilsi at det for noen områder 

 settes særskilte vesentlighetsgrenser.

Jeg vil i denne artikkelen gå nærmere inn på de 

faktorer som påvirker revisors vurderinger ved fast

settelse av vesentlighetsgrensen ved revisjon av 

kommuner/fylkeskommuner.

2. Hvorfor vesentlighet og hvordan forutsetter  

standardene at vesentligheten skal påvirke  

revisors arbeid?

Regnskapsrevisjon i kommunal sektor skal skje i hen

hold til kommuneloven og god kommunal revisjons

skikk. Det er internasjonale revisjonsstandarder 

(ISA’er) som styrer revisors arbeid på dette området1, 

både i privat og kommunal sektor. Revisor kan, ved 

revisjon av kommune, også finne støtte for vurderinger 

i de internasjonale revisjonsstandardene for revisjon 

1  ISA 320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av  
en revisjon»

ISA 450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under  
revisjonen»

I informasjonsskriv 7/2016 Revisors vurderinger av vesentlighet med vekt på planleggingsfasen ved 

 revisjon av regnskaper i kommunal sektor til bedriftsmedlemmene har revisjonskomiteen i NKRF drøftet 

områder som er viktig å være oppmerksom på ved fastsettelse av vesentlighet ved revisjon av regnskap  

i kommunal sektor. I denne artikkelen gjør komiteens leder, Unn Helen Aarvold, nærmere rede for bak

grunnen for informasjonsskrivet og de vurderinger revisor må ta.
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◎ REVISJON REVISJON ◎ 

av offentlig virksomhet2. Nærmere om hva som ligger 

i god kommunal revisjonsskikk knyttet til  vesentlighet 

vil følge av ISA’ene kombinert med ut talelser fra 

NKRFs revisjonskomite, og selvsagt det som er prak

sis blant dyktige utøvere av yrket.

Standardene krevet at revisor skal bruke vesent

lighetsbegrepet i følgende faser av regnskapsrevi

sjonen:

• Ved planlegging og utføring av revisjonen

•  Når revisor skal evaluere virkningen av feil som 

er identifisert gjennom revisjonen og virkningen 

på regnskapet av eventuelle feil som ikke er kor

rigert 

•  Ved utarbeidelse av en konklusjon i revisjons

beretningen

Dette kan illustreres på følgende måte fordelt på 

prosesser:

Steg	  1:	  
Fastse&	  vesentlighet	  og	  arbeidsvesentlighet	  for	  

regnskapet	  totalt	  se&	  

Steg	  2:	  
Fastse&	  vesentlighet	  og	  arbeidsvesentlighet	  for	  

transaksjonsklasser,	  kontosaldoer	  eller	  
7lleggsopplysninger	  (om	  relevant)	  

Steg	  3:	  
Evaluer	  funnene	  fra	  revisjonen	  

Figur 1

I denne artikkelen konsentrerer jeg meg særlig om 

det første steget i prosessen.

I planleggingsfasen skal revisor etter standarden 

fastsette følgende størrelser, som alle har betydning 

for det videre arbeidet revisor utfører:

2  ISSAI 1320 «Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av 
en revisjon»

ISSAI 1450 «Vurdering av feilinformasjon identifisert under revi
sjonen»

 1. Total vesentlighet

 2. Arbeidsvesentlighet

 3. Grense for ubetydelige feil

Hele modellen bygger opp om fastsettelsen av 

den totale vesentligheten. Den totale vesentligheten  

har betydning for hvor mye arbeid revisor skal utføre  

for å kunne bekrefte regnskapsinformasjonen. Nivået 

på arbeidsvesentlighet og grense for ubetydelige feil 

er deretter et resultat av total vesentlighet. 

Utgangspunktet for revisors beslutning om den 

 totale vesentlighetsgrensen er hvor stor feil knyttet til 

opplysningen revisor er villig til å akseptere (såkalt 

 tolererbare feil), og likevel konkludere med at opplys

ning en ikke inneholder vesentlige feil. 

Det avgjørende for fastsettelsen av hva som er 

 tolererbare feil i regnskapet er brukernes (blant annet 

politik ernes) oppfatning av hva som er en vesentlig feil 

for det avlagte regnskapet. Revisor må derfor ta noen 

forutsetninger om brukernes beslutninger på bak

grunn av regnskapet. Vesentlig informasjon er infor

masjon som enkeltvis eller samlet, rimelig kan for

ventes å påvirke de økonomiske beslutningene som 

treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet dersom 

informasjonen er/ikke er tilstede. Ved utarbeid elsen av 

revisjonsplanen, skal revisor fastslå en  vesentlighet for 

regnskapet totalt sett – total vesentlighet – som da gir 

uttrykk for denne forventningen om brukerne. 

Dernest gir modellen (standarden) verktøy for ope

rasjonalisering av den totale vesentlighet gjennom 

 revisjonsarbeidet. Arbeidsvesentlighet er en tallstør

relse for operasjonalisering som benyttes på regn

skapslinjenivå. Teorien bak arbeidsvesentlighet tar 

høyde for at mange mindre feil aggregert kan bli 

 vesentlige.

Et ytterligere verktøy for operasjonalisering av 

 vesentlighetskonseptet er det som benevnes grense 

for ubetydelige feil. Ved avslutningen av revisjonen 

skal revisor liste opp og opplyse den reviderte (kom

munen) om de feil som er identifisert. Grense for ube

tydelige feil benyttes for å angi en nedre grense for 

hvilke feil revisor inkluderer i oppsummeringen. Dette 

er feil på bilagsnivå.

«Standarden angir en metode eller verktøy for fastsettelse av  
vesentlighet, men revisors skjønn vil være den aller viktigste faktoren 
ved fastsettelse av vesentlighet.»
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◎ REVISJON

2.1 Nevner standardene noen særlige hensyn knyttet 

til offentlig (kommunal) sektor?

Standarden drøfter og trekker frem at regnskapet i 

offentlig sektor i større grad kan bli benyttet til å fast

sette andre beslutninger enn økonomiske – og at det 

kan bety at det er andre forhold som er relevante å 

informere om enn utelukkende de som kan gi vesent

lig økonomisk feilinformasjon. Hvilke forhold dette 

eventuelt kan være kommer jeg tilbake til senere i 

 artikkelen.

Revisor skal, som nevnt, gjøre noen forutsetninger 

om vesentlighet på vegne av regnskapets brukere. 

For det kommunale regnskapet er politikere ofte 

 angitt som primærbrukerne av regnskapet. Når man 

tar i betraktning det faktum at politikere i et kommune

styre skal speile innbyggerne, kan man ikke nødven

digvis forvente at politikerne i kommunestyret er per

soner som har god kunnskap om forretningsmessige 

aktiviteter og evne til å studere regnskapsinformasjonen 

med rimelig grundighet, slik regnskaps og revisjons

standarder i privat sektor legger til grunn. Det bør 

 likevel kunne legges til grunn at brukerne har  rimelig 

forståelse for økonomiske sammenhenger og at de 

har vilje til å studere regnskapsinformasjonen. Det må 

være en del av revisors skjønn å vurdere hvordan 

bruker gruppens karakteristika eventuelt kan påvirke 

den vesentlighetsgrensen som skal settes.

I revisjonsstandarden trekkes det frem ytterligere to 

punkter av særlig interesse for kommunal sektor:

•  at andre referanseverdier (størrelsen vesentlighet 

skal beregnes av) kan være mer relevante i kom

munal sektor enn det som tradisjonelt benyttes i 

privat sektor og 

•  programaktiviteter. Når begrepet programaktivi

teter benyttes kan det være et uttrykk for at en

kelte av aktivitetene innenfor kommunal sektor 

kan være av særskilt interesse f.eks. for politi

kerne. Standarden angir da at det i slike tilfeller 

kan være relevant med egne vesentlighetsgrenser 

for disse aktivitetene/områdene. Ordbruken gir 

også uttrykk for at det kan være annet enn de 

rent kvantitative størrelsene som er av interesse 

ved bedømming av regnskapet. 

Standarden nevner også revisors oppgaver og plikter 

etablert gjennom lov, forskrift eller andre pålegg – til å 

rapportere spesifikke forhold eller hendelser, for ek

sempel misligheter. Videre kan forhold som allmenn

hetens interesse, ansvarlighet, redelighet og sikring av 

et effektivt lovmessig tilsyn påvirke vurderingen av 

hvorvidt en post er vesentlig i kraft av sin natur.

Det finnes også egne standarder som gjelder for 

offentlig revisjon. Disse er i hovedsak utarbeidet av og 

for riksrevisjoner, og brukes i hovedsak av riksrevisjoner. 

I disse standardene gis det ofte ytterligere eksempler 

på forhold som kan være viktig å vurdere i offentlig sek

tor. Dette kan selvsagt også være forhold som er rele

vante for kommunal sektor.  Når det gjelder 

standard ene om vesentlighet og feil så er det for 

eksempel nevnt faktorer og forhold som:

•  sammenhengen forholdet opptrer i, for eksem

pel om forholdet også er underlagt krav i lover 

eller forskrifter, eller om merforbruk av kom

munale midler er forbudt ved lov eller forskrift, 

uavhengig av hvor store beløp det gjelder,

•  de ulike interessentenes behov og måten de 

bruker regnskapet på,

•  typen transaksjoner som anses som sensitive 

for brukerne av regnskapet, 

•  offentlighetens forventninger og interesse, her

under hvordan det aktuelle forholdet vektleg

ges av relevante komiteer, for eksempel en fi

nanskomité, og nødvendigheten av bestemte 

opplysninger,

•  behovet for lovmessig tilsyn og regulering på 

et bestemt område, og

•  behovet for åpenhet og innsyn, for eksempel 

om det finnes særskilte opplysningskrav i for

bindelse med misligheter eller andre tap.

Faktorene over kan enkelt omskrives til kommu

nale forhold, og en ser at det også innenfor revisjon 

av kommuner kan være relevant å ta hensyn til slike 

forhold. For eksempel er det for de fleste forskjell 

på om en feil gjelder selvkostområdet eller om det 

gjelder kommunens administrasjon generelt. På 

samme måte vil en sak et utvalg eller komite under 

kommunestyret er svært opptatt av ofte kunne få 

mer oppmerksomhet enn om saken ikke var på ko

miteens/utvalgets sakskart. Revisor vil ofte for slike 

saker legge en annen vesentlighetsgrense til grunn.

3. Hvordan fastsettes vesentlighet i praksis/ 

hvordan har praksis utviklet seg?

I revisjonsbransjen har det over tid utviklet seg en 

standard beregningsmåte for vesentlighetsgrenser. 

«Den totale vesentligheten har betydning for hvor mye arbeid revisor 
skal utføre for å kunne bekrefte regnskapsinformasjonen.»
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◎ REVISJON REVISJON ◎ 

Dette gjelder både med tanke på hva som er nøkkel

størrelser for beregningene men også på hvilket nivå 

bransjen tradisjonelt har ligget ved fastsettelse av 

intervall for vesentlighetsgrenser.

I den revisjonsmetodikken som benyttes av mange 

private, men også etter hvert kommunale revisjons

enheter, ligger blant annet de tommelfingerreglene 

som fremgår av eksempel 1 i tabell 1.

På revisorstudiet og andre studieretninger innen

for faget ligger det ytterligere andre referanseram

mer. Størrelsene som fremgår av eksempel 2 i tabell 

1er utviklet basert på regnskap i privat sektor i hhv. 

Norge og USA3.

Metodikken NKRF i sin tid utviklet og tilbød sine 

medlemmer, benyttet andre forholdstall for fastset

telse av vesentlighetsgrenser enn revisjonsbransjen 

for øvrig, se eksempel 3 i tabell 1. Som vi kan se gir 

de ulike grensene svært ulike intervaller for beregning 

av vesentlighet.

Eksempel 1 Eksempel 2 Eksempel 3

Lønnsutgifter 1,0  2,0

Driftsinntekter 0,5  1,0 0,5  5,0 0,5  1,0

Bruttofortjeneste 1,5  3,0

Årsoverskudd 5,0  10,0 3,0  10,0

Sum eiendeler 0,5  1,0 0,25  2,0

Egenkapital 5,0  10,0 3,0  5,0

Sum omløpsmidler 4,0  8,0

Sum kortsiktig 
gjeld

4,0  8,0

 
Tabell 1 Nøkkelstørrelser for beregning av vesentlighet 
(Alle tall i prosent)

Beregning av vesentlighetsgrenser etter tommel

fingerreglene i NKRFs metodikk er dels basert på 

 andre nøkkeltall enn i de to først eksemplene. 

Vesentlighetsgrensen blir også gjennomgående 

 lavere. Lavere vesentlighetsgrense etter eksempel 3 

vil føre til mer revisjonsarbeid enn hvis man beregner 

vesentlighet etter eksempel 1. 

Et viktig spørsmål i denne sammenheng blir da; 

Er det særlige forhold som gjør at man skal sette 

lavere vesentlighetsgrenser ved revisjon av kommunal 

sektor enn det man vil gjøre ved revisjon av regnskap 

for privat sektor? 

Jeg vil komme tilbake til dette, men først se litt på 

et annet spørsmål.

4. Hva kan forsvare at det er særlige forhold revisor 

må ta hensyn til i kommunal sektor?

 

4.1 Brukere

Som nevnt tidligere i artikkelen skal revisor gjøre 

noen forutsetninger om vesentlighet på vegne av 

3  Eilifsen, Messier Jr., Glover & Prawitt: «Auditing and Assurance 
Services»

brukerne. Følgende grupper er mulige brukere av 

kommuneregnskapet4: Innbyggere, långivere, gebyr

betalere, politikere, administrasjon, kommunalt an 

satte og statlige myndigheter. Brukergruppen er til  

dels lite ensartet. Innbyggerne, som blant annet også 

betaler gebyr, kan gjennom valg påvirke hvilke 

 politikere som blir valgt inn i kommunestyret. Dette 

er en av grunnene til at det er vanlig å si at primær

gruppen er de folkevalgte.

Kommunestyret skal ivareta sine velgere som 

blant annet er gebyrbetalere og også brukere av 

ulike tjenester i kommunen. Kommunestyret har et 

bredt spekter av interessegrupper som skal ivaretas 

når det fattes økonomiske beslutninger, herunder å 

bevilge midler gjennom fastsettelse av kommunens 

budsjett. Det tilsier at det også kan være andre hen

syn enn økonomiske som vurderes ved fastsettelse 

av vesentlighetsgrenser i kommunal sektor. Slike 

faktorer kan revisor vurdere å ivareta i sine risiko

vurd eringer – slik at der det er høy risiko bør det 

legges inn mer revisjonsarbeid – eller ved vurder ing 

av vesentlighetsgrenser – hvor en lavere vesentlig

hetsgrense vil gi mer revisjonsarbeid. 

I tillegg kan gjennomføring av forvaltningsrevi

sjon i tillegg til regnskapsrevisjon påvirke revisors 

skjønn ved fastsettelsen av vesentlighetsgrenser. 

Har revisor for eksempel allerede vært dypere gjen

nom en del av den økonomiske internkontrollen 

gjennom en forvaltningsrevisjon vil revisor sette 

 vesentlighetsgrensen ut fra sin kunnskap om resultat 

av forvaltningsrevisjonen.

4.2 Referanseverdier

 – eller hva er et naturlig utgangspunkt og av be-

tydning når vesentlighetsgrensen skal fastsettes?

I privat sektor er det naturlig nok, utelukkende tall 

fra regnskapet som benyttes når revisor skal fast

sette vesentlighetsgrenser. I kommunal sektor har 

budsjettet en viktig rolle og vil i mange tilfeller gi 

bedre informasjonsgrunnlag for fastsettelse av 

 vesentlighetsgrenser for revisjon av årets regnskap 

enn fjorårets regnskap. Det er derfor anbefalt at 

kommunens revisor bør vurdere å bruke budsjettet 

som grunnlag for fastsettelse av vesentlighetsgren

ser. 

Revisjonskomiteen til NKRF har uttalt at vesent

lighet bør beregnes på grunnlag av referanseverdi

ene sum budsjetterte driftsutgifter/driftsinntekter, 

sum eiendeler og ubundne fond. Det bør som ho

vedregel være «Sum budsjetterte driftsutgifter/inn

tekter» som er styrende for nivået for vesentlighets

grensen. De to øvrige referanseverdiene kan bidra til 

å trekke opp eller ned i intervallet avhengig av hva 

som er viktige forhold i kommunen.

4  «Kommuneregnskapet – Rammeverk og grunnleggende 
 prinsipper», kapittel 3.3
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«Grense for ubetydelige feil benyttes for å angi en nedre grense for 
hvilke feil revisor inkluderer i oppsummeringen.»

◎ REVISJON

5. Fastsettelse av vesentlighet 

Revisjonskomiteen har i Informasjonsskriv 7/2016 til 

bedriftsmedlemmene angitt følgende veiledninger 

for intervall når vesentlighet skal beregnes:

 Intervall fra Intervall til

Total vesentlighet

Sum budsjetterte  
driftsutgifter

0,50 prosent 1,00 prosent

Sum eiendeler 0,50 prosent 1,00 prosent

Ubundne fond 5,00 prosent 10,00 prosent

Arbeidsvesentlighet 50 prosent  
av total  
vesentlighet

75 prosent  
av total  
vesentlighet

Grense for ubetydelige feil 1 prosent av  
total vesentlig
het

5 prosent  
av total  
vesentlighet

 
Tabell 2 Intervaller ved fastsetting av vesentlighet

Som tidligere nevnt i artikkelen er fastsettelse av 

vesentlighet en øvelse som består av en god porsjon 

skjønn. Det er viktig at den enkelte revisor ikke ser 

på intervallene i tabell 2 som «tvangstrøyer» eller 

påbud, men som det det er ment å være – en veiled

ning til hva som kan anses å være mulige intervall 

for beregning av vesentlighet.

Så vil blant annet revisors skjønn, oppfatning av 

hvilke behov for finansiell informasjon brukerne av 

regnskapet har og erfaringer med oppdraget i sterk 

grad være med å påvirke hvor i intervallet vesentlig

hetsgrensen settes. Vurdering av hvor i intervallet 

man skal legge seg vil blant annet kunne påvirkes 

av: 

 • Kommunens økonomiske stilling 

 • Likviditetsproblemer

 • ROBEK 

 • Investeringsplaner 

 • Organisering/omorganisering 

 • Eventuelt ekstraordinære forhold

 • Politiske satsingsområder

I tillegg vil, som tidligere nevnt, de to referanse

verdiene sum eiendeler og ubundne fond, ha påvirk

ning på hvor i intervallet beregnet på bakgrunn av 

sum budsjetterte driftsutgifter revisor legger seg 

ved fastsettelse av vesentlighetsgrensen. Det er med 

andre ord ikke gitt at vesentlighetsgrensen skal set

tes lavere ved revisjon av kommuner – men revisor 

må vurdere de forhold som er av betydning for den 

enkelte kommune og bruke sitt skjønn og kjennskap 

til brukerne ved fastsettelsen av vesentlighetsgrensen.

6. Særskilt vesentlighet – er det områder hvor revisor 

skal ha egne lavere, grenser?

Revisjonsstandarden gir revisor mulighet til å angi sær

skilt vesentlighetsgrense på enkelte områder dersom 

det er behov for det. Det kan være forhold som all

mennhetens interesse, ansvarlighet, redelighet og sik

ring av effektivt lovmessig tilsyn som for eksempel kan 

tilsi at en post er vesentlig i kraft av sin natur selv om 

den beløpsmessig ikke er vesentlig. Slik sett kan det 

være andre forhold som påvirker og avgjør hva som er 

vesentlig i offentlig eller kommunal sektor i forhold til 

privat sektor.

Det kan være områder der feilbeløp som er lavere 

enn vesentlighet for regnskapet totalt sett likevel kan 

forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 

treff es av brukerne på grunnlag av regnskapet. I slike 

tilfeller kan det enten settes en særskilt (lavere) vesent

lighetsgrense, eller det kan pekes ut som et særskilt 

risiko område, og derigjennom undergis mer omfat

tende revisjon.

Dette kan blant annet omfatte:

•  Hvorvidt lov, forskrift eller det gjeldende ramme

verket for finansiell rapportering påvirker bruker

nes forventninger vedrørende måling eller tilleggs

opplysning av bestemte poster, for eksempel selv

kost

•  De viktigste tilleggsopplysningene om kommunens 

virksomhet 

•  Hvorvidt det er rettet oppmerksomhet mot et be

stemt aspekt ved kommunens virksomhet som det 

er opplyst om for seg i regnskapet – for eksempel 

bygging av et kulturhus.

Nedenfor beskrives eksempler på områder ved kom

munal sektor hvor det kan være aktuelt for revisor å 

vurdere særskilt vesentlighet:

6.1 Selvkost og brukerbetaling  

Feil på selvkostområdet kan for eksempel ha betydning 

for hva den enkelte innbygger betaler i gebyr. Man må 
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«Det tilsier at det også kan være andre hensyn enn økonomiske som 
vurderes ved fastsettelse av vesentlighetsgrenser i kommunal sektor.»

◎ REVISJON REVISJON ◎ 

Unn Helen Aarvold er statsautorisert revisor og har erfaring 
både fra privat og kommunal revisjon. Hun har vært leder av 
NKRFs revisjonskomite siden 2010.

anta at allmennheten anser slike feil som vesentlige, 

også for relativt lave beløp pr. innbygger, og at dette vil 

være et område hvor revisor er særskilt aktsom.

6.2 Bevilgningskontroll 

Revisor i kommunal sektor skal blant annet uttale seg 

«om de disposisjoner som ligger til grunn for regn

skapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om 

beløp ene i den revisjonspliktiges årsregnskap stem

mer med regulert budsjett». Budsjettet er en del av 

regnskapsdokumentet. I én kommune kan 10 prosent 

avvik mellom budsjett og regnskap på den enkelte 

linje i regnskapet, være et utgangspunkt for fastset

telse av vesentlighetsgrense for vurdering og 

rapport ering av budsjettavvik. I en annen kommune 

kan 10 prosent avvik være feil å benytte.

6.3 Skatter og avgifter 

Ved kontroll av den informasjon som omfattes av de 

særlige revisorattestasjonene i forbindelse med 

skatt er og avgifter må revisor anvende andre og mer 

omfattende kontrollhandlinger enn vesentlighets

grensen for revisjon av årsregnskapet nødvendigvis 

skulle tilsi. Det er likevel ikke slik at revisor må angi 

en særlig vesentlighetsgrense.

6.4 Misligheter

Ved revisjon av kommuner har revisor en forskrifts

bestemt aktivitetsplikt i forhold til kontrollutvalget 

ved mistanke om misligheter. I vurderingen av even

tuelle misligheter vil en i praksis operere med en til

nærmet nulltoleransegrense. Et viktig element i vurd

eringen er særlige hensyn knyttet til kommunal 

 sektor og forvaltning av offentlige midler – både for 

tilliten til kommunen og av mange andre hensyn, er 

det nulltoleranse blant innbyggerne og også blant 

politikerne for misligheter.

For en som reviderer en kommune er alle disse 

forhold som må vurderes ved fastsettelse av vesent

lighetsgrensen og også ved vurdering av risiko eller 

særskilt vesentlighetsgrense.

7. Kommunikasjon og rapportering

Revisjonskomiteen har uttalt at det kan være viktig 

for forståelsen av revisors arbeid med revisjon av 

kommuneregnskapet, at vesentlighetskonseptet 

knyttet til vesentlighetsvurderinger kommuniseres 

med kontrollutvalget. Jeg mener dette er avgjørende 

for at utvalget skal forstå revisors arbeidsmåte og 

hva som gjør at kommunestyret kan stole på revisjon

ens uttalelse/beretning.

8. Avslutning

Er det særlige forhold som gjør at man skal sette 

 lavere vesentlighetsgrenser innenfor kommunal sek-

tor enn det man vil gjøre ved revisjon av regnskap for 

privat sektor? 

 

Selv om vesentlighetsgrensen ikke nødvendigvis 

sett es lavere ved revisjon av kommuner vil jeg, på 

bakgrunn av den erfaring jeg har fra revisjon av kom

muner og arbeidet i revisjonskomiteen, mene at det 

er en forventning om at grensen for ubetydelig feil 

settes noe lavere i kommunal sektor enn i privat sek

tor.

Er det særskilte områder som må vurderes ved fast-

settelse av vesentlighetsgrenser ved revisjon i kom-

munal sektor?

Kommuners særpreg medfører at det på enkelte om

råder kan være naturlig å vurdere særskilte 

 vesentlighetsgrenser. Eksempler på særskilte 

områd er kan være selvkost og brukerbetalinger, be

vilgningskontroll, skatter og avgifter og misligheter. 

Det kan også være andre områder revisor peker ut 

på bakgrunn av sin kunnskap om kommunen, de 

folke valgte og de erfaringer revisor tidligere har gjort 

seg. Det er videre tett sammenheng mellom vesent

lighet og risiko, og et alternativ til særskilte vesent

lighetsgrenser på egne områder kan være særskilt 

 aktsomhet som viser seg i revisjonshandlinger på slike 

områder. ◎
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◎ KONTROLLUTVALG

Bestiller/utførermodellen ble innført for mer enn 

ti år siden, og rollene har utviklet seg og tolkes 

muligens noe ulikt. Dette ble også aktualisert gjen

nom en artikkel i Kommunerevisoren nr. 1/2017 (1). 

Kontrollutvalgskomiteen i NKRF har i samarbeid med 

FKT gjennomført en spørreundersøkelse som viser 

at sekretariatsrollen fylles på mange måter. Vi vil 

bruke denne undersøkelsen for å vise omfang av 

kontrollformer som benyttes av kontrollutvalgene. 

Artikkelen er et ledd i et pågående arbeid i NKRF 

for å beskrive bestiller-utførermodellen og avklare 

roll ene.

Bakgrunn

I 2004 ble kommuneloven endret slik at kontrollut

valgene skulle ha egne uavhengige sekretariat, revi

sor kunne ikke lengre inneha denne rollen. Det ble 

også åpnet for at kommunene kunne velge å kjøpe 

revisjonstjenester i markedet fremfor å ha ansatt 

 revisor eller annen revisjon i egenregi. 

Arbeids eller oppgavefordelingen mellom sekre

tariat og revisjon er ikke tydelig beskrevet, noe som 

kan føre til ulike rolleforståelser. Det kan ligge histor

iske ting til grunn, som at mange sekretærer opprin

nelig ble rekruttert fra revisjonsmiljøer, og at det der

fra utviklet seg en praksis hvor rollene ikke var så 

klart adskilt. Rekrutteringen til sekretærstillinger har 

etter hvert gitt en annen type kompetanse, noe som 

kan ha gitt grunnlag for økt selvstendighet i utfør

else av rollen og kanskje mer behov for å trekke opp 

noen skillelinjer i rolleforståelsen.

Kontrollutvalgsboken (2) er mye brukt og gir en 

oversikt over kontrollutvalgets, sekretariatets og re

visjonens oppgaver uten at dette belyses innen be

stillerutførermodellen. Boken slår fast at god sam

handling og kommunikasjon mellom revisor og se

kretariat er en viktig forutsetning for et godt resultat 

av kontrollutvalgets arbeid. Boken sier for øvrig ikke 

noe mer om hva som ligger i dette, og det er få ret

ningslinjer å forholde seg til. Det er usikkert om den 

nye kommuneloven vil bli tydeligere på skillet mel

lom rollene, og kontrollutvalgskomiteen ser at det er 

et behov for å enes om en felles forståelse. Inten

sjonene må være å drive kontrollutvalgets  arbeid på 

en best mulig måte, og å unngå og gjøre det til en 

profesjonskamp. Forståelsen av de ulike rollene må 

også kunne passe like godt inn i en  kommune/fylkes

kommune som har egen revisjonsvirksomhet/sekre

tariat i form av for eksempel et IKS og for de som 

kjøper tjenestene av private selskap. 

Kontrollutvalgenes arbeid har utviklet seg etter 

lovendringen i 2004. NIBR har på oppdrag fra 

Kommunal og moderniseringsdepartementet saml et 

inn data over antall saker og antall møter i utvalgene 

over flere år. 

Gjennomsnitt

2003 2007 2011 2015

Antall møter 4,2 5 5,06 5,3

Antall saker behandlet totalt 19,4 25,3 30,3 33,2

 
Kilde: NIBR rapport 2016:20

Rapporten til NIBR viser at aktiviteten i kontroll

utvalgene har økt jevnlig fra 2003 og frem til 2016. 

Som det fremgår av tabell 1, avholdt kontrollutvalg

ene 5,3 møter i året i gjennomsnitt i 2015, mot 4,2 i 

2003. Gjennomsnittlig antall saker som har blitt be

handlet har økt betydelig, fra 19,4 i 2003 til 33,2 i 

2015. 

Det finnes imidlertid lite presis kunnskap om 

hvilke saker eller sakstyper som står for økningen.  

Bestiller-/utførermodellen 
og rolleavklaring

Av Mona Moengen, daglig leder, Rokus IKS,  
Gaute Hesjedal, rådgiver, VIKS og Kari Louise Hovland, rådgiver, 

Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet

Forslag til ny kommunelov med høringsuttalelser viser at det er  
et behov for å avklare rollene til revisjonen og sekretariatet og  
arbeidsdelingen og samhandlingen mellom disse. 
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◎ KONTROLLUTVALG

I lys av spørsmål rundt rolleavklaring ønsket 

kontroll utvalgskomiteen i NKRF å vite mer om hvilke 

oppgaver sekretariatene faktisk utfører og hvilke 

ulike typer "kontrollformer" som brukes i kontrollut

valgene. Det ble derfor sendt ut en spørreundersøk

else til alle ansatte i landets sekretariater. Rundt 100 

ansatte mottok spørreundersøkelsen. Det ble mot

tatt 56 svar, og dette anses som en ganske god 

svarprosent. De fleste respondentene jobber i sekre

tariater med 23 ansatte og som betjener mellom 5 

– 20 utvalg. Resultater vil refereres i denne 

artikkel en.

Hva er sekretariatets funksjon og rolle?

Kommuneloven fastsetter at kommunestyret eller 

fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kon

trollutvalget. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkeskommuner definerer nærmere hvilke opp

gaver kontrollutvalget har i forhold til forvaltnings

revisjon, regnskapsrevisjon og selskapskontroll. 

Videre sier forskriften at kommunestyret eller fylkes

tinget skal sørge for et sekretariat som til enhver tid 

tilfredsstiller utvalgets behov. 

Den som utfører sekretariatsfunksjon for kontroll

utvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og 

skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget 

gir.

Et faglig kompetent og velfungerende sekretariat 

er viktig for et uavhengig og godt arbeidende kon

trollutvalg. For å sikre uavhengigheten kan ikke 

 sekretær være underlagt rådmannen eller revisor. 

Hverken revisor, rådmannen eller kontrollutvalgets 

leder eller medlemmer kan utføre sekretariatstjenester. 

Sekretær kan på den annen side ikke utføre revi

sjonstjenester. 

Ifølge samme forskrift skal sekretariatet påse at 

de saker som behandles er forsvarlig utredet, og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt. Sekretariatet for

bereder pålagte oppgaver som kontrollutvalget be

handler, slik som forvaltningsrevisjon, selskapskon

troll, regnskapsrevisjon og oppfølging av revisjonen. 

Når det gjelder øvrige arbeidsoppgaver er sekretari

atet direkte underlagt kontrollutvalget, og skal følge 

opp de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.  

I forarbeidene til kommuneloven (3) står det at 

«Kontrollutvalget skal utøve en tilsynsfunksjon over

for revisjonen, og skal følge opp at kommunen får 

de revisjonstjenester den har bestilt. Dette tilsier en 

viss avstand og uavhengighet i forhold til revisjonen.»  

Dette er en utdyping av sekretariatets oppgaver, og 

innebærer at sekretariatet også skal ha en viss av

stand til revisor.

Deloitte gjennomførte en evaluering av kontroll

utvalg og kontrollutvalgssekretariat på oppdrag fra 

Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2014 

(4). Denne konkluderte med at det er betydelige va

riasjoner i arbeidet de ulike kontrollutvalgene gjør 

og hvilken bistand de får av sine sekretariat. For 

 sekretariatstjenestene var et av funnene at det var 

betydelige forskjeller i tidsbruk og oppgaver som 

utføres av kontrollutvalgssekretærene. Evalueringen 

delte sekretariatenes roller inn i tre typer: 

•  administrator (ansvar for innkalling, referat, 

 arkivering, tilrettelegging av møter mv.) 

•  saksbehandler (saksframlegg med egne vurder

inger) 

•  utreder (overordne analyse, selskapskontroll 

 eller andre bestillinger fra utvalget). 

Sekretariatenes oppgaver kan noe utvidet sorteres 

i følgende kategorier:

• Saksbehandling

• Utredning 

• Administrasjon

• Rådgivning 

• Koordinering

Hva som ligger i de ulike begrepene, kan det 

være ulike oppfatninger om og begrepene brukes 

antageligvis om hverandre. Med saksbehandling for

står vi primært å utarbeide grunnlag for en beslut

ning eller et vedtak i utvalget, det vil si å lage et 

saksfremlegg. Dette er i tråd med Arkivverkets defi

nisjon på saksbehandling som er «Vurdering av in

formasjon knyttet til en intern eller ekstern problem

stilling og utarbeidelse av det nødvendige grunnlag 

for en beslutning eller et vedtak.»

Det fremgår av Veilederen i forvaltningsrevisjon 

(5) når det gjelder forvaltningsrevisjonsrapporter at:

 «Saksforberedelsen for kontrollutvalget er sekre

tariatets oppgave. Oppgaven innebærer å vurdere 

om saken er godt nok utredet.» 

Sekretariatet utreder også en rekke spørsmål for 

utvalget som for eksempel habilitetsspørsmål og 

valg av revisor. I forbindelse med kommunereformen 

skal kontrollutvalget ved behov innstille på valg av 

revisor til fellesnemnd og til den nye kommunen. 

Slike innstillinger lages på grunnlag av utredninger 

fra sekretariatet. Noen sekretariater gjennomfører 

også overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll.

Sekretariatenes administrative oppgaver handler 

i stor grad om praktisk tilrettelegging av møtene. En 

annen viktig oppgave er koordinering av revisors og 

rådmannens leveranser til utvalget samt å følge opp 

vedtak.

Sekretariatet er en viktig støttespiller for kontroll

utvalget og gir råd og bistand i faglige og adminis

trative spørsmål. Vi skal heller ikke glemme at revi

sor også er en viktig ressurs for kontrollutvalget og 

en kilde til informasjon, men i det formaliserte for

holdet mellom kontrollutvalg, revisor og sekretariat 

KONTROLLUTVALG ◎ 
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har revisor en leverandørrolle. Regnskapsrevisjon 

 leveres i tråd med lov, forskrift og eventuell kontrakt 

mens forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre 

undersøkelser leveres på løpende bestillinger fra 

kontrollutvalget.

Undersøkelse av kontrollformer  

og tilsynsaktiviteter

I spørreundersøkelsen ble det brukt en del begreper 

som antageligvis er blitt tolket ulikt av de som 

svarte. Komiteen var klar over denne problemstill

ingen, men satte som mål at undersøkelsen skulle 

være så kort at flest mulig svarte. Det ble for eksem

pel spurt om hvor ofte en «kontrollform» benyttes, 

og dette kan selvfølgelig diskuteres, noe en del re

spondenter ga tilbakemelding på. Komiteen vurderte 

det som for omfattende å be om svar for hvert en

kelt utvalg en sekretær betjener.

I noen av spørsmålene ble man bedt om å vurd

ere nytteverdien av ulike «kontrollformer». Det er da 

viktig å merke seg at det er sekretariatet som har 

vurdert nytteverdien på vegne av kontrollutvalget. 

Evalueringen som Deloitte gjennomførte viste også 

til at flere kontrollutvalgsledere kommenterte at 

overordnet analyse ble brukt til å gjennomføre andre 

«kontrollaktiviteter» enn kun forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. 

Funn

Undersøkelsen viser at regnskapsrevisjon følges opp 

ofte, og at det oppleves som nyttig. Forvaltnings

revisjon scorer noe høyere på nytteverdi. Dette kan 

komme av at kontrollutvalgene og sekretariatene 

ikke alltid har den kompetansen som trengs for å 

forstå regnskapsrevisjon. Kontrollutvalgene er satt 

sammen av lekfolk, uten krav til spesiell kompetanse. 

Dette fordrer at regnskapsrevisjon presenteres 

 pedagogisk og forståelig, og her kan det være et 

forbedringspotensial både for sekretær og revisor. 

Undersøkelsen viser dessuten at selskapskontroll 

utføres i mye mindre grad enn forvaltningsrevisjon, 

og man kan stille spørsmåltegn ved om dette gjen

nomføres i for liten grad. Det er i dag store beløp 

som ligger i eierskap og viktig tjenesteproduksjon er 

plassert ute i selskap, og det kan skape stor avstand 

til kommunen eller fylkeskommunen som beslut

ningstager. Undersøkelsen viser at selskapskontroll 

er en kontrollform som gir god nytte for kontrollut

valgene, og gir verdifull informasjon til eiere. 

Det å be om orientering fra rådmannen viser seg 

å være veldig vanlig. Noen ber om et skriftlig notat i 

forkant av orienteringen. I Kontrollutvalgsboken står 

det at orienteringer «kan gi kontrollutvalget et 

grunnlag for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig 

belyst, eller om det er behov for ytterligere oppfølg

ing og undersøkelse. I noen tilfeller har administra

sjonen, bare gjennom å bli innkalt for å orientere om 

en sak, startet et forbedringsarbeid før de møter i 

kontrollutvalget. Kontrollutvalgets tilsyn bidrar slik 

til å få satt viktige saker på agendaen i administra

sjonen.»

En del sekretariater svarte at de gjorde en del 

«nærmere undersøkelser» selv. Det var ikke spesifi

sert hva som ligger i begrepet, men det antas at 

 respondentene ikke har vurdert saksframlegg med 

vurderinger som nærmere undersøkelser, noe som 

innebærer at flere faktisk gjør mer. Dette er et om

råde man kan vurdere å undersøke nærmere. Det 

blir oppgitt i undersøkelsen at revisjonen også 

utfør er «nærmere undersøkelser» i et visst omfang, 

altså noe annet enn forvaltningsrevisjon. 

Overordnet analyse benyttes også i stor grad, 

og vi antar at dette betyr at analysen brukes aktivt 

når det bestilles nye forvaltningsrevisjoner og 

 selskapskontroller. På denne måten er overordnet 

analyse et viktig dokument for kontrollutvalget. 

Det er kjent at mange sekretariater utfører over

ordnet analyse, men ikke hvor mange kontrollut

valg dette gjelder. Ifølge Deloitte sin evaluering i 

2014, var det 30 prosent av sekretariatene som 

oppga at de utførte overordnet analyse. Spørre

undersøkelsen viser at av de spurte var det 43 

prosent som drev med utredningsarbeid  knyttet opp 

mot overordnet analyse. Ellers viser  under  søk elsen at 

de aller fleste sekretariater  jobber med overordnet 

analyse ofte eller av og til. Sekretærene vurderer at 

å jobbe med slike saker gir høyt utbytte.

En stor overvekt av respondentene følger med 

på saker som behandles i kommunestyre og fylkes

ting, men det er få som stiller opp i kommunestyr

ets eller fylkestingets møter. Nå er det imidlertid 

flere kommuner og fylkeskommuner som overfører 

«Denne konkluderte med at det er betydelige variasjoner i arbeidet  
de ulike kontrollutvalgene gjør og hvilken bistand de får av sine  
sekretariat.»

◎ KONTROLLUTVALG
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møter på nettet, noe som gjør det lett å følge 

med. 

Undersøkelsen viser at det er få som benytter 

seg av virksomhetsbesøk, men de som gjør det 

vurd erer det som veldig nyttig. Høringer og gran

skinger ser ut til å være lite brukt i kontrollutvalgene 

i dag. Dette brukes normalt i spesielt vanskelige 

 saker, og det er derfor naturlig at omfanget av 

 bruken er liten. 

Bestiller- utførermodellen

Det er etablert praksis å se på forholdet mellom 

kontrollutvalg og revisjon i lys av bestillerutfører

modellen der kontrollutvalget har bestillerrollen og 

revisor har utførerrollen. Dette gjelder uavhengig 

om kommunen eller fylkeskommunen har kommunal, 

interkommunal eller privat revisjon. Forholdet har 

imidlertid ulik karakter når vi skiller mellom regn

skapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Kontrollut

valgskomiteen vil imidlertid presisere at alle rolleav

klaringer må være robuste uavhengig av revisjons 

eller sekretariatsordning. 

Revisor har gjennom sitt oppdrag forpliktet seg 

til å utføre regnskapsrevisjon og levere dokumenta

sjon på det. Dette arbeidet har revisor et faglig selv

stendig ansvar for å utføre i henhold til hva de finner 

nødvendig for å kunne avgi beretning. Kontroll

utvalgets rolle på dette området er å få seg forelagt/

etterspørre tilstrekkelig med dokumentasjon for å 

kunne påse at kommunens eller fylkeskommunens 

regnskaper blir revidert på en betryggende måte jf. 

kommuneloven § 77 nr. 4.

Ved bestilling av forvaltningsrevisjon og selskaps

kontroll kommer bestillerutførermodellen mer tyde

lig til uttrykk. I disse prosessene er det kontrollut

valget som har initiativet og vedtar hva som skal ut

føres. Sekretariatet står for alt saksarbeid og revisor 

kan i denne sammenheng betraktes som en leveran

dør/utfører. 

Kontrollutvalgskomiteen mener prosessen med 

forvaltningsrevisjon kan beskrives i fire steg som 

 tydeliggjør bestillerutførermodellen:

1.  Valg av tema – bestilling av prosjektplan

I første omgang bestemmer kontrollutvalget seg for 

hvilket område de ønsker å gjennomføre forvalt

ningsrevisjon på og bestiller en foranalyse/prosjekt

plan fra revisor. Vedtak fattes på bakgrunn av plan 

Figur 1 illustrerer bestillerutførermodellen i stiplet ramme og revisors oppgaver i heltrukket ramme.

«Kontrollutvalgskomiteen vil imidlertid presisere at alle rolleavklaringer 
må være robuste uavhengig av revisjons- eller sekretariatsordning.»

◎ KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG ◎ 
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for forvaltningsrevisjon eller som følge av at det har 

dukket opp andre problemstillinger som krever opp

merksomhet. Både sekretariat og revisjon kan rådgi 

kontrollutvalget i denne fasen, men regien ligger hos 

kontrollutvalget som så langt det er mulig bør spesi

fisere sin bestilling.

2. Behandling av foranalyse/prosjektplan –  

forhandling/diskusjon om innhold

Når foranalyse og/eller prosjektplan foreligger er det 

viktig at revisor redegjør for hvilke muligheter og 

eventuelle begrensninger som ligger i kontrollutvalg

ets bestilling slik at man får avstemt hva som bestilles 

og hva som faktisk kan forventes utført/levert. Dette 

kan betraktes som et forhandlingsmøte mellom be

stiller og utfører der en drøfter innhold, leveringstid 

og ressursbruk. Målet skal være en avklart bestilling i 

form av et vedtak fra kontrollutvalget.

3. Statusoppdatering for prosjektets framdrift

Underveis i revisors arbeid med prosjektet er det av 

stor verdi for kontrollutvalget, men også for sekreta

riatet, å få minst én statusoppdatering på fram

drift en. Dette er spesielt viktig dersom revisor opp

dager at prosjektet ikke fører fram som forventet, 

noe som kan ha ulike årsaker. For eksempel kan det 

være at revisor tidlig oppdager at det er andre nær

liggende områder som er mer fruktbare å undersøke 

enn det som opprinnelig er bestilt. Da er det vesent

lig at kontrollutvalget får beskjed og gis anledning 

til å korrigere bestillingen. Andre ting som er viktig 

ved statusoppdatering er eventuelle forsinkelser 

 eller behov for økte ressurser.

4. Ferdig rapport til kontrollutvalget

Når rapporten er ferdig sendes den sekretariatet, 

som vurderer hvorvidt produktet er i samsvar med 

bestilling og forbereder sak med forslag til vedtak 

for kontrollutvalget. Etter presentasjon og behand

ling i møte anses bestillingen som utført og saken 

kan videresendes kommunestyret eller fylkestinget 

for endelig behandling. Dersom sekretariatet mot 

formodning skulle vurdere at rapporten ikke er i 

samsvar med bestilling må kontrollutvalget gå i 

 dialog med revisor. Dette er ikke en vanlig problem

stilling.

Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon  

og selskapskontroll 

Kontrollutvalget er gjennom forskrift om kontrollut

valg i kommuner og fylkeskommuner pålagt å utar

beide planer for forvaltningsrevisjon og selskaps

kontroll. Forskriften stiller krav til at planene baseres 

på en overordnet analyse av kommunens virksomhet 

ut i fra risiko og vesentlighetsvurderinger.

Departementet har sagt i en lovtolkning (6) at 

det naturlige vil være at kontrollutvalgets sekretariat 

utarbeider utkast til den planen som kontrollutvalget 

forelegger for kommunestyret eller fylkestinget til 

vedtak. «En revisor har i utgangspunktet ingen rolle 

ved utarbeidelsen av slike planer», men kan med

virke. Dette åpner for at revisor kan ha en rolle ved 

utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. Kontrollutvalgskomiteen mener at 

sekretariatet bør ta en ledende og helst en utfør

ende rolle når det gjelder planarbeidet, fordi dette 

er grunnlaget for de bestillingene kontrollutvalget 

skal gjøre senere i perioden. Sekretariatet kan med 

fordel også stå for utarbeidelsen av de overordnede 

analysene da det gir verdifull bestillerkompetanse. 

Uavhengig av hvem som utfører overordnet analyse, 

sekretariat eller revisor, er det viktig å involvere kon

trollutvalget for også å fremme utvalgets bestiller

kompetanse og eierforhold til produktet.  

Kontrollutvalgskomiteen vil påpeke at det kan 

oppleves som særlig utfordrende i forhold til bestil

lerutførermodellen når revisor utfører både over

ordnet analyse og planer for forvaltningsrevisjon og 

selskapskontroll. I de tilfeller hvor revisjonen har 

disse oppgavene, er det den som både tilrettelegger 

for hva kontrollutvalget skal bestille og som utfører 

oppdraget i etterkant. Slike tilfeller krever en sær

«Denne konkluderte med at det er betydelige variasjoner i arbeidet 
de ulike kontrollutvalgene gjør og hvilken bistand de får av sine  
sekretariat.»

◎ KONTROLLUTVALG
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skilt årvåkenhet fra sekretær, for å sikre at det er 

kontrollutvalgets prioriteringer som legges til grunn 

i plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Avslutning

Kontrollutvalget har en viktig funksjon, men i mange 

tilfeller få ressurser til disposisjon. Det er derfor vik

tig at apparatet rundt utvalget arbeider effektivt og 

målrettet. For å sikre dette ser kontrollutvalgskomi

teen det som nødvendig at det ligger til grunn en 

klar rolleforståelse blant aktørene. Dette gjøres best 

gjennom god dialog og samarbeid mellom utvalg, 

sekretariat og revisjon. På den måten opprettholder 

kontrollutvalget legitimitet og bidrar til å skape tillit til 

den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen. ◎

Kilder:
1.  Ølberg, Bjørn. Samspill og rolleavklaringer. 

Kommunerevisoren nr. 1/2017
2. Kontrollutvalgsboken (KMD, desember 2015)
3. Forarbeidene til gjeldende kommunelov
4.  Evaluering. Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat 

(Deloitte, desember 2014)
5. Veileder i forvaltningsrevisjon (NKRF, april 2016)
6.  Lovtolkning sak 06/14633 – KMDs brev av 18. juni 2007 til 

FKT
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Av Tor Dølvik, spesialrådgiver  

i Transparency International Norge

Gjennomsnittstallet for opplevd korrupsjon fanger 

ikke opp forskjellene innenfor et land. Det kan 

finnes korrupsjonsfrie lommer, selv i land med store 

korrupsjonsproblemer. Motsatt kan det i land med 

lavt korrupsjonsnivå finnes lommer av ukultur der 

korrupt praksis får utvikle seg.

Offentlig sektor i Norge omfatter svært ulike 

 typer virksomhet, fordelt på flere forvaltningsnivåer. 

Størstedelen av offentlig virksomhet er kommunal. 

Norges gode ranking i internasjonale sammenligninger 

jevner ut variasjonen innenfor hele det offentlige 

Norge. Samtidig er vårt gode resultat på korrup

sjonsindeksen i samsvar med andre indikatorer som 

viser at offentlig sektor nyter høy tillit. Denne tilliten 

hviler bl.a. på at folk erfarer god service og betrygg

ende behandling i møtet med det offentlige.

Vi mottar ofte henvendelser fra oppbragte inn

byggere som føler seg forbigått, dårlig ivaretatt eller 

utsatt for vilkårlig saksbehandling i norske kommun er. 

Deres tillit til at kommunen opptrer profesjonelt, 

praktiserer likebehandling og forvalter  felleskapets 

midler effektivt har fått seg et skudd for baugen. 

Vanligvis er det brudd på elementære krav til god 

forvaltningsskikk som gjør at folk reagerer: Mang

lende skriftlighet og journalføring, brudd på 

 habili tets bestemmelser, neglisjering av henvendelser, 

svake begrunnelser og uklar hjemmel i lov og for

skrift mm. Et sentralt element i et tillitsbyggende 

 arbeid fra kommunenes side blir dermed at de tar 

idealene om god forvaltningsskikk alvorlig og etter

lever dem. Det er også et sentralt element i kom

mun enes korrupsjonsforebyggende arbeid.

To ferske granskningsrapporter om norske kom

muner viser nettopp risikoen som oppstår når rutiner 

og regler ikke etterleves. I Drammen kommune er to 

medarbeidere i byggesaksavdelingen siktet for grov 

korrupsjon. I Grimstad kommune ble det foretatt om

fattende innkjøp i strid med regelverket for anskaff

elser. De siktede i Drammen må selv bære ansvaret 

for eventuelle korrupte handlinger, men kommunen 

har et selvstendig ansvar for å begrense mulighetene 

til å begå slike handlinger. Deloitte har gransket 

bygge saksavdelingen i Drammen mens BDO har 

gransket innkjøp i Grimstad. 

I begge granskningsrapportene framkommer det 

at viktige rutiner og regler ikke har vært etterlevd. Det 

pekes på at bedre ledelse, styring, oppfølging, kvali

tetssikring og kontroll kunne sikret bedre etterlevelse. 

Norske kommuner og fylkeskommuner kan hente mye 

læring av innholdet i granskningsrapport ene, ikke 

minst i understrekingen av en god internkontroll. 

I en lederkommentar til den gode norske scoren 

på korrupsjonsindeksen, skriver Aftenposten at en av 

utfordringene våre kanskje er «en selvsikkerhet med 

tanke på korrupsjon som skaper nonchalanse. 

Korrupsjon foregår også her». Brudd på god forvalt

ningsskikk kan nettopp reflektere en overdreven 

selvsikkerhet som øker risikoen for korrupsjon. God 

forvaltningsskikk kan være en virkningsfull medisin 

som tetter hullene og reduserer risikoen. ◎

Hvert år legger Transparency International fram en indeks som  
rangerer landene i verden etter opplevd korrupsjon i offentlig  
sektor. Også i årets indeks kommer de skandinaviske landene ut 
som de beste, med lavt nivå på opplevd korrupsjon.

◎ KRONIKK

Nonsjalanse som korrupsjonsrisiko
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◎ KRONIKK KONTROLLUTVALG ◎ 

Her finner du en samleside for konferansen med lenker til

dokumentasjon, nyhetsoppslag, twitteraktivitet, bakgrunnsinformasjon o.l.: 

http://www.nkrf.no/nkrfs_kontrollutvalgskonferanse_2017/

Tekst: Bodhild Laastad, NKRF  
Foto: Knut Erik Lie, NKRF

David Pletten Aasgard, 

Radøy, Kristelig Folkeparti

Hvor lenge har du  sittet 

i kontrollutvalget?

Dette er min første 

 periode. Jeg er inne i min 

andre periode i kommune

styret. Jeg ble valgt inn i 

kommunestyret dagen 

 etter at jeg fylte 18 år. I 

inneværende periode er 

jeg gruppeleder for Krf.

Hvorfor ble du medlem 

av kontrollutvalget?

Det var et resultat av 

forhandlingene og fordel

ingen av verv etter kom

munevalget i 2015. Dess

uten hadde jeg lyst på 

dette vervet. Jeg ser det 

som både viktig og spen

nende.

Hvordan har du opplevd 

det å være medlem i kon

trollutvalget?

Jeg synes det er en 

utford rende, spennende og 

ikke minst viktig jobb.

Hva mener du er de 

 største utfordringene for 

kontrollutvalget?

Det kan være en utford

ring å legge parti politik k en 

til side. Kontroll utvalgets 

perspektiv er kommunen 

som helhet og iverksett else 

av kommunestyrets vilje. 

Det kan også være krevende 

å behandle vanskelige saker 

på best mulig måte. Vi har 

hatt flere viktige saker på 

bordet – som barnevern og 

mobbing der skole ledelsen 

hadde sviktet sitt ansvar. Nå 

er det vikt ig at tilliten 

bygg es opp igjen.

Har du deltatt på 

Kontrollutvalgskonferansen 

tidligere?

Nei, det har jeg ikke.

Hva synes du om 

 temaene på årets kon

feranse?

Bra! Temaene er både 

viktige og aktuelle og høyst 

relevante for oss som kon

trollutvalgsmedlemmer.

Hvordan opplever du 

konferansen?

Det er kjekt å være her, 

og jeg setter pris på det 

 sosiale aspektet ved konfe

ransen. I utgangspunktet 

kan selve ideen om en 

konferanse for kontrollut

valg høres litt satt og 

 kjedelig ut, men det er jo 

slett ikke tilfelle.

Hvilken betydning har 

Kontrollutvalgskonferansen?

Det er fint at kontrollut

valgsmedlemmer fra hele 

landet kan møtes på 

denne arenaen. Her blir 

viktige tema løftet fram, vi 

kan utveksle erfaringer, og 

vi får veiledning, støtte og 

nyttige tips.  

Tror du at du kommer 

til å delta på Kontroll

utvalgskonferansen flere 

ganger?

Ja, om jeg får mulig

heten.

Hans Heieraas, Levanger, 

Senterpartiet

Hvor lenge har du sitt et 

i kontrollutvalget?

Jeg ble valgt inn i 

denne perioden, så jeg har 

vært kontrollutvalgsmed

lem i litt over ett år. Men 

før det har jeg 30 års 

fartstid fra kommune

styret. Jeg har også sittet i 

formannskapet. 

Hvorfor ble du medlem 

av kontrollutvalget?

Jeg ble spurt om å ta 

vervet, og jeg synes det er 

et interessant verv. Jeg 

kjente jo litt til kontrollut

valgets arbeid fra min tid i 

kommunestyret. 

Hvordan har du opplevd 

det å være medlem i kon

trollutvalget?

Jeg har opplevd det som 

svært interessant. Jeg er 

blitt kjent med revisjonen 

og deres arbeid. Vi har vært 

på besøk i flere av kommun

ens virksom heter og fått et 

mer konkret innblikk i ulike 

sider av kommunen. Vi har 

hatt mange gode disku

sjoner. 

Hva mener du er de 

 største utfordringene for 

kontrollutvalget?
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Jeg mener at den 

største utfordringen er å 

få tilstrekkelige ressurs

rammer til å drive forsvar

lig tilsyn og kontroll med 

kommunens virksomhet.

Har du deltatt på 

Kontrollutvalgskonferansen 

tidligere?

Jeg deltok for første 

gang i fjor.

Hva synes du om tema

ene på årets konferanse?

Temaene som tas opp 

er både interessante og 

relevante for oss som 

 sitter i kontrollutvalg. 

Personlig har jeg særlig 

festet meg ved foredrag

ene om etikk, varsling og 

ytringsfrihet.

Hvordan opplever du 

konferansen?

Jeg opplever den 

som udelt positiv. 

Hvilken betydning har 

Kontrollutvalgskonferansen?

Den har mye å si for 

oss kontrollutvalgsmed

lemmer. Den setter fokus 

på aktuelle tema og gir 

oss inspirasjon og faglig 

påfyll.  

Tror du at du kommer 

til å delta på Kontroll

utvalgskonferansen flere 

ganger?

Ja! Konferansen ligger 

dessuten på et gunstig 

tidspunkt av året.

Ingunn Ulfsten, Akershus 

fylkeskommune, 

Kristelig Folkeparti

Hvor lenge har du sittet i 

kontrollutvalget?

Jeg er inne i min før

ste periode.

Hvorfor ble du med

lem av kontrollutvalget?

Jeg fikk en forespør

sel og syntes det hørtes 

ut som et interessant 

verv. Jeg har vært aktiv i 

politikken på kommunalt 

nivå, og jeg har også 

vært vararepresentant til 

Stortinget. 

Hvordan har du opp

levd det å være medlem i 

kontrollutvalget?

Det har vært veldig in

teressant å sette seg inn i 

sakene som ofte har vært 

komplekse og krevende.

Hva mener du er de 

største utfordringene for 

kontrollutvalget?

Den største utfor

dringen tror jeg må være 

å fange opp de viktige 

 sakene. Den fylkeskom

munale administrasjonen 

er både stor og kom

pleks, og det er krevende 

å ha oversikt og kontroll 

på alt. Det er viktig med 

god opplæring og skole

ring i kontrollutvalgets 

oppgaver. Man må vite 

hva man gjør når vanske

lige saker dukker opp.

Har du deltatt på 

Kontrollutvalgskonferansen 

tidligere?

Nei.

Hva synes du om tema

ene på årets konferanse?

Det har vært interes

sante temaer, og de var 

en viktig grunn til at jeg 

meldte meg på. Arbeids

livskriminalitet i offentlig 

sektor er et tema som 

opptar oss i kontrollut

valget. Vi skal nå ha et 

prosjekt der vi ser på 

problematikk knyttet til 

underleverandører. 

Drammenssaken var 

også svært interessant. 

Jeg mener konferansen 

bør fortsette å løfte fram 

dagsaktuelle saker som er 

framme i samfunnsdebat

ten, og skape interesse for 

det viktige  arbeidet som 

skjer i kontrollutvalgene. 

Hvordan opplever du 

konferansen?

Jeg opplever konferan

sen som meget hyggelig. 

Her treffer man kontrollut

valgsmedlemmer fra hele 

landet, og det gir rom for 

nyttig erfaringsutveksling. 

Hvilken betydning  

har Kontrollut valgs

konferansen?

Konferansen bevisst

gjør oss om kontrollut

valgets ansvar og 

oppgav er og får fram 

kompleksiteten i opp

gavene. Her skjer viktig 

læring og erfaringsutveks

ling. 

Tror du at du kommer 

til å delta på Kontroll

utvalgskonferansen flere 

ganger?

Det tror jeg. Dette ga 

mersmak.

Annveig Veum Aas, 

Fyresdal, Senterpartiet

Hvor lenge har du sittet i 

kontrollutvalget?

Dette er min første 

periode.

Hvorfor ble du med

lem av kontrollutvalget?

Jeg ble spurt om å 

være leder for kontrollut

valget. Jeg sitter ikke i 

kommunestyret nå, men 

var varaordfører i 

period en 20072011.

Hvordan har du opp

levd det å være medlem i 

kontrollutvalget?

Det har vært veldig 

interessant, men litt skum

melt også. Jeg opplever at 

vi sitter med et stort 

 ansvar.

Hva mener du er de 

største utfordringene for 

kontrollutvalget?

I vår kommune strever 

vi litt med å bli tatt på 

 alvor i resten av det polit

iske miljøet i kommunen. Vi 

opplever at kommunestyret 

ikke alltid følger kontrollut

valgets anbefalinger. Vi har 

heller ikke fått delegert 

myndighet til å gjøre end

ringer i plan for forvalt

ningsrevisjon dersom be

hovet skulle oppstå. Jeg 

har forstått at det er vanlig 

å gi kontrollutvalget slik 

myndighet i andre kom

muner. 

Har du deltatt på 

Kontrollutvalgskonferansen 

tidligere?

Jeg deltok også i fjor.

Hva synes du om tema

ene på årets konferanse?

Det har vært mye bra, 

synes jeg. Arbeidslivs

kriminalitet er et svært 

 relevant tema selv om jeg 

håper at det ikke er et stort 

problem i en liten og over

siktlig kommune som vår. 

Drammen ssaken gjorde 

også inntrykk. Noen av 

foredragshold erne opp

levde jeg som litt tørre, 

kanskje. 

Hvordan opplever du 

konferansen?

I det store og hele har 

den vært veldig bra,  synes 

jeg. Det er fint å treffe så 

mange kontrollutvalgs

medlemmer fra hele landet. 

Gjennom føringen har vært 

svært profesjonell. 

Hvilken betydning har 

Kontrollutvalgskonferansen?

Konferansen er en  viktig 

møteplass og gir masse 

faglig påfyll og  virker be

visstgjørende om kontroll

◎ KONTROLLUTVALG
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utvalgets ansvar og opp

gaver, og den motiverer 

oss til å stå på.  

Tror du at du kommer 

til å delta på Kontroll

utvalgskonferansen flere 

ganger?

Det ser jeg ikke bort fra.

Mona Wrengsted, 

Båtsfjord, Arbeiderpartiet

Hvor lenge har du sittet i 

kontrollutvalget?

Jeg er inne i min 

 første periode.

Hvorfor ble du med

lem av kontrollutvalget?

Jeg har vært aktiv i 

politikken siden 1975 og 

hadde egentlig tenkt å gi 

meg, men så ble jeg bedt 

om å ta vervet i kontroll

utvalget. Det sa jeg ja til.

Hvordan har du opp

levd det å være medlem i 

kontrollutvalget?

Vi har ikke hatt så 

mange saker, og vi har 

relativt få møter. Jeg 

opplever vervet som ut

fordrende, og det er 

 viktig at kontrollutvalgs

medlemmene får kurs og 

opplæring.

Hva mener du er de 

største utfordringene for 

kontrollutvalget?

Kommunen har hatt 

alvorlige dataproblemer, 

og vi har hatt utfordringer 

knyttet til å få framlagt et 

revidert kommuneregn

skap til behandling. Når 

har kommunen valgt ny 

revisor – et  inter

  kommunalt revisjonssel

skap her i Finnmark. Jeg 

ser det som en viktig 

oppgave å vurdere om 

kommunestyrets vedtak 

blir iverksatt og om bud

sjettene overholdes. 

Har du deltatt på 

Kontrollutvalgs

konferansen tidligere?

Ja, jeg var her også i 

fjor.

Hva synes du om 

 temaene på årets konfe

ranse?

Jeg synes temaene 

har vært relevante og 

viktige. Svart økonomi og 

sosial dumping er et 

samfunnsproblem som 

opptar meg i stor grad. 

Hvordan opplever du 

konferansen?

Den har vært meget 

interessant. For eksempel 

byggesaker er et viktig 

tema i alle kommuner, vil 

jeg tro.

Hvilken betydning 

har Kontrollut valgs

konferansen?

Jeg opplever konfe

ransen som en viktig 

l æringsarena for kontroll

utvalgsmedlemmer.

Tror du at du kommer 

til å delta på Kontroll

utvalgskonferansen flere 

ganger?

Ja!

Tom Staahle, Ullensaker, 

Fremskrittspartiet

Du er ordfører i Ullens aker 

kommune og derfor ikke 

medlem av kontrollutvalget. 

Likevel har du valgt å delta 

på årets Kontrollut

valgs   konferanse. Det 

hadde vært spennende å 

høre litt om hvorfor.

Jeg har et tosidig 

sikte mål med å delta på 

konferansen – jeg ønsker 

å støtte opp under kon

trollutvalgets virksomhet, 

men samtidig ønsker jeg 

også å lære mer om kon

trollutvalgets ansvar og 

oppgaver og hvilke pro

blemstillinger som det 

kan være aktuelt for dem 

å ta tak i. Som du forstår, 

mener jeg at kontrollut

valget spiller en særdeles 

viktig rolle, men ofte er 

dette utvalg et undervurd

ert i det politiske miljøet. 

Hvordan fanget du 

opp konferansen?

Det kom en invitasjon 

til kommunens postmot

tak. Jeg liker å følge litt 

med på hva som kommer 

av post til kommunen, og 

da invitasjonen dukket 

opp, bestemte jeg meg 

raskt for at dette ville jeg 

ha med meg. 

Hva synes du om 

 temaene på årets konfe

ranse?

Det har vært veldig 

mye interessant og bra. 

Jeg vil særlig løfte fram 

korrupsjonssaken i 

Drammen. Det er en 

meg et spesiell sak som 

reiser etiske problemstil

linger både i saksbe

handlingen og politikken.

Hvilket utbytte opp

lever du at du har hatt av 

å delta på Kontroll

utvalgskonferansen?

Det har vært meget 

lærerikt. Jeg har lært litt 

juss, om å se nyanser, og 

ikke minst hvor viktig det 

er å ta tak i de mest sen

trale problemstillingene – 

det vil si å gjøre de 

 riktige prioriteringene.

Hvilken rolle vil du si 

at kontrollutvalget spiller 

i din kommune?

Vi har et oppgående 

kontrollutvalg her i kom

munen bestående av 

medlemmer med variert 

og komplementær bak

grunn både politisk og 

fra det sivile liv. Vi er en 

kommune i sterk vekst 

med de utfordringer det 

bringer, og jeg mener at 

kontrollutvalget kan 

 fungere som et viktig 

korrektiv ved å stille 

 kritiske spørsmål til kom

munens virksomhet. 

Hva mener du som 

ordfører at kontrollut

valget bør ha fokus på?

Jeg mener at en helt 

sentral oppgave må være 

å vurdere om de ulike 

kommunale tjenestene 

overholder regelverket, 

og om regelverket blir 

tolket rett av kommunens 

ansatte. Kontrollutvalget 

må tørre å ta tak i 

sektor er som er preget 

av en taushets kultur, for 

eksempel barne vern. 

Disse tjenestene er det 

vanskelig for vanlige 

 politikere å få innsikt i. 

Også store utbyggings

saker er det  viktig å 

trenge inn i. Disse kan 

ofte være en kompleks 

og utfordrende materie.

Hva mener du er de 

største utfordringene for 

kontrollutvalget?

Jeg tror det kan være 

utfordringer på det 

etiske plan, for eksempel 

å gå inn i de ulike sakene 

med et objektivt blikk og 

ikke legge sine egen, 

subjektive oppfatninger 

til grunn for vurderin

gene. Det er sikkert ikke 

alltid like lett for enga

sjerte politikere å heve 

seg over partipolitikken.

Kontrollut valgets viktig

ste funksjon må være å 

stille de  riktige og krit

iske spørsmålene. 

◎ KONTROLLUTVALG KONTROLLUTVALG ◎ 
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Hvilken betydning tror 

du at denne konferansen 

har for kontrollut

valgsmedlemmer?

Konferansen er uten 

tvil en viktig arena der 

kontrollutvalgsmedlem

mer kan møtes og dele 

erfaringer, få faglig påfyll 

– og ikke minst få en 

boost i den viktige 

jobb en de gjør.

Vil du si at Kontroll

utvalgskonferansen er en 

relevant arena for en ord

fører å delta på?

Ja, absolutt. Mange 

flere ordførere burde 

delta. Her kan må få 

noen skikkelige ahaopp

levelser.

Hva med rådmennene 

– kunne de ha utbytte av 

å delta, tror du?

Ja, det tror jeg nok 

også. De ville trolig bli 

mer bevisste om ulike 

 risikoer i kommunal virk

somhet og få en påmin

nelse om kontrollutvalg

ets rolle, ansvar og ikke 

minst nytteverdi. Noen 

ganger kan avstanden til 

kontrollutvalget være 

noe lang og kontrollut

valget lite synlig.

Tage Pettersen, Moss, 

Høyre

Du er ordfører i Moss og 

derfor ikke medlem av 

kontrollut valget. Likevel 

har du valgt å delta på 

Kontrollutvalgskonferansen. 

Det hadde vært spen

nende å høre hvorfor.

Jeg kom jo primært 

på grunn av foredragene, 

men samtidig ønsker jeg 

å signalisere at det som 

kontrollutvalget arbeider 

med, anser jeg som ord

fører som viktig for kom

munen. Jeg er nå inne i 

min andre periode som 

ordfører, og jeg har fått 

større og større innsikt i 

og forståelse for kontroll

utvalgets ansvar og rolle 

i det politiske systemet. 

Når jeg holder foredrag 

om lokaldemokratiet på 

ulike steder, så pleier jeg 

si at det viktigste utvalget 

etter kommunestyret 

selv nettopp er kontroll

utvalget. 

Hvordan fanget du 

opp konferansen?

Det var på nettet.

Hva synes du om 

 temaene på årets konfe

ranse?

Det var mye interes

sant, og jeg vil særlig 

nevne første økt på kon

feransens første dag – og 

så saken i Drammen, 

selvsagt. Faktisk har kon

trollutvalgslederen og 

jeg i fellesskap bestemt 

oss for å ta tak i dette 

 temaet når vi kommer 

hjem, og ta det opp i et 

møte med administrasjon

ens ledelse og kom

munens øvrige politiske 

lederskap. 

Hvilket utbytte opp

lever du at du har hatt av 

å delta på konferansen?

Det faglige utbyttet 

har vært stort. Vi står 

midt i en sammenslåings

prosess mellom Moss og 

Rygge, og det var derfor 

nyttig med foredragene 

om kommunesammen

slåing og kontrollutvalg

ets rolle og medvirkning i 

den forbindelse. Det var 

også veldig ålreit med 

fylkesvis plassering rundt 

bordene under middagen. 

Det la godt til rette for å 

etablere nye kontakter på 

tvers av kommunegrens

ene i eget fylke.

Hvilken rolle vil du si 

at kontrollutvalget spiller 

i din kommune?

De spiller en viktig 

rolle med blant annet å 

etterse at kommune

styrets vedtak blir iverk

satt av administrasjonen 

og naturligvis ved å be

stille og behandle for

valtningsrevisjoner på 

ulike områder i kom

munen. Hos oss har vi 

heldigvis ikke hatt de 

store sakene, men det er 

viktig å få avstemt det vi 

gjør i kommunen gjen

nom kontrollutvalgets til

syn med virksomheten. 

Hos oss er det 

kontrollutvalg ets leder 

som legger fram kontroll

utvalgets saker i kom

munestyret. Det anser vi 

som en  nyttig ordning 

som  underbygger og 

synliggjør kontrollutvalg

ets rolle i det politiske 

 miljøet.

Hva mener du som 

ordfører at kontroll

utvalg et bør ha fokus på?

I disse tider med av

sløringene i Drammen  

og varslingssaken i 

Fredrikstad er det nød

vendig med et våkent 

øye for at mislighold kan 

skje. Det er viktig å 

hegne om varslingsinsti

tuttet. Dette gjelder ikke 

minst ved kommune

sammenslåinger for å 

bygge og sikre en god 

kultur. Dette må være på 

stell fra første stund.  

Hva mener du er de 

største utfordringene for 

kontrollutvalget?

Jeg tror det må være 

å ha dybdekompetanse 

på faglig krevende 

områd er og problemstil

linger. Jeg mener å se at 

det noen ganger kan 

skorte på revisjonens inn

sikt i og forståelse for ut

fordringer og tolking av 

funn på spesifikke 

områd er. Dette kan rik

tignok kompenseres ved 

at revisjonen kjøper kom

petanse ved behov. På 

våre årlige møter mellom 

revisjonen og kom

munens politiske og 

 administrative ledelse 

har vi tatt opp disse 

 problemstillingene. 

Hvilken betydning tror 

du at denne konferansen 

har for kontrollutvalgs

medlemmer?

Den gir selvsagt påfyll 

av kunnskap og økt kom

petanse gjennom de 

ulike temaene og fore

dragene. Men like viktig 

tror jeg det er at den gir 

inspirasjon til det daglige 

arbeidet som kontrollut

valgsmedlem ved at de 

på konferansen opplever 

at de blir verdsatt og pri

oritert.

Vil du si at Kontroll

utvalgskonferansen er en 

relevant arena for en ord

fører å delta på?

Ja, virkelig. Jeg må si 

jeg er overrasket over at 

det var så få ordførere 

blant deltakerne.

Hva med rådmennene 

– kunne de ha utbytte av 

å delta, tror du?

Ja, absolutt! 

Rådmannen i min kom

mune var faktisk på

meldt, men måtte dess

verre melde forfall.

◎ KONTROLLUTVALG



[ Kommunerevisoren ] 2 - 2017   21

◎ KONTROLLUTVALG FORVALTNINGSREVISJON ◎ 

22 av disse har fremdeles ikke kommet tilbake. 

Rapporten fikk stor oppmerksomhet i lokalmedia og i 

det politiske miljøet i Trondheim. 

Bestillingen fra kontrollkomiteen var innen barne

vern med flere aktuelle problemstillinger. Vi besluttet 

derfor at vi skulle gjennomføre en ny og oppdatert 

 risiko og vesentlighetsvurdering av området. Vi 

hadde korte intervjuer med blant annet ansatte i 

barne og familietjenestene, rådmannens fagstab og 

andre som jobber med utsatte barn og unge. Uten at 

vi hadde gjort dette, hadde vi aldri gjennomført revi

sjonen med den vinklingen vi valgte fordi foranalysen 

egentlig pekte på et annet risikoområde innen barne

vern. Da vi gikk tilbake til kontrollkomiteen, støttet de 

vårt forslag om å gå videre med en forvaltningsrevi

sjon om barn som blir borte fra barnevernet. Formålet 

med revisjonen var å undersøke om barnevernet ar

beider tilfredsstillende med forebygging og håndter

ing av saker hvor barn blir borte fra barnevernet. 

Bestilling til barnevernet om oversikt  

over barn som blir borte

For å få oversikt over antall saker, ba vi barnevernet i 

alle fire bydelene om en oversikt over saker fra våren 

2007 og fram til i dag hvor barn har blitt borte fra 

barnevernet. Vi drøftet bestillingen med barnevernet 

for at oversikten skulle bli mest mulig konkret og for å 

presisere hva vi definerte som forsvinning/rømming/

blitt borte. Vi ga en tidsfrist for oversendelse av sak

ene, men bydelene sendte også saker i etterkant. 

Videre presiserte vi at oversikten skulle inneholde 

barn som hadde blitt borte både med og uten fami

lien, barn som hadde rømt fra institusjon og lignende, 

bortføring etter omsorgsovertakelse eller akuttplas

sering, familier som tidvis oppholder seg utenfor 

 landet (for eksempel lengre opphold i hjemlandet) og 

saker hvor barna hadde vært borte over en uke eller 

mer, men hvor barna hadde kommet til rette igjen.

Vi ønsket kun oversikt over saker hvor det kommu

nale barnevernet i Trondheim hadde 

vært involvert før barnet ble borte 

 eller rømte, og hvor det var opprettet 

sak før forsvinningen. Vi ba om alle 

saker som gjaldt plassering utenfor 

hjemmet, hjelpetiltak i hjemmet, 

 undersøkelsessak eller eventuelt 

 annen type kontakt med barnevernet.

Barnevernets saksbehandlingssys

tem (Acos) har ingen funksjon som 

gjør at man kan ta ut oversikt over 

barn som har blitt borte. Vi var derfor 

avhengig av at ansatte husket de 

 aktuelle sakene. Vi presiserte at 

barne vernet måtte foreta en systema

tisk gjennomgang som inkluderte å 

spørre de ansatte på enheten om de 

Barn som blir borte fra 
barnevernet
– metode og gjennomføring av en forvaltningsrevisjon 
i Trondheim kommune

Av forvaltningsrevisor Roald Elvegård,  
Trondheim kommunerevisjon

I Rapport 4/2016-F Barn som blir borte fra barnevernet avdekket 
Trondheim kommunerevisjon at 65 barn i perioden 2007 til 2016 
har blitt borte fra barnevernet.

Bilde fra Adresseavisens omtale av rapporten.
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kjente til slike saker. En del ansatte hadde sluttet 

 siden 2007, men de fleste faglederne hadde jobbet 

lenge i barnevernet i bydelene. Faglederne opplyste 

at de sendte ut epost til alle saksbehandlerne med 

forespørsel om de husket slike saker. Metodisk er 

det en utfordring at kartleggingen er basert på 

 hukommelsen til ansatte, og antall saker som vi fikk, 

var dermed ikke uttømmende.

Mappegjennomgang av alle saker

For å gjennomgå alle sakene fikk vi tilgang på saks

behandlingssystemet Acos. Vi undersøkte samtlige 

oversendte saker i Acos. Ikke alle innkomne brev var 

skannet og lagt inn i fagsystemet, men uavklarte 

spørsmål ble tatt opp under intervjuene med barne

vernsansatte. Vi sjekket folkeregisteret i de tilfellene 

hvor barnevernet ikke visste hvor barna var. Å få 

slike tilganger på fagsystemer anbefales på det 

 varmeste fordi det gir primærinformasjon.  I tillegg 

er det effektiviserende og tidsbesparende for både 

for oss og de aktuelle instansene. Alternativet i dette 

tilfellet var at ansatte fra barnevernet måtte ha brukt 

ressurser på å hente ut mapper fra saksarkiv eller 

gått gjennom sakene sammen med oss på PC. Vi 

slapp også å bruke tid på å dra til barneverns

kontor et siden vi bare kunne sitte på vår egen kon

torplass og slå opp i saksbehandlingssystemet. Det 

gjorde det også enklere kjapt å sjekke ut forhold i 

etterkant som dukket opp og som vi ønsket svar på.

Vi utarbeidet et Excelark med ulike kategorier 

basert på revisjonskriteriene hvor vi fylte inn infor

masjon fra saksbehandlingssystemet. For eksempel 

hadde vi kategorier (kolonner) for type forsvinning 

og barnevernets undersøkelse av hvor barnet var. I 

en av kolonnene beskrev vi også saken og barne

vern ets oppfølging samlet. Å bruke Excel i slike sam

menhenger når det er mye data og mange saker var 

nyttig for oss. Det gjorde også analysen enklere i 

 etterkant. Det hadde blitt mye mer tungvint og 

uoversiktlig hvis vi hadde brukt Word.

Dypdykk i ti enkeltsaker

På bakgrunn av gjennomgangen av alle sakene i 

Acos, valgte vi å undersøke ti saker nærmere. 

Utvelgelsen var blant annet basert på type sak, 

 alvorlige forsvinninger, noen saker hvor barna ikke 

hadde kommet tilbake og saker hvor gjennom

gangen i Acos ikke ga tilstrekkelig svar. For hver av 

disse ti sakene hadde vi møte med saksbehandler 

og/eller fagleder som kjente saken. I noen tilfeller 

var opprinnelig saksbehandler ikke tilgjengelig eller 

hadde sluttet, og fagleder svarte da på våre spørs

mål. I disse møtene fikk vi avklart fakta og forhold 

som ikke kom fram av gjennomgangen i Acos, og 

stilte oppfølgingsspørsmål som var nødvendig for å 

forstå saken. Sammendrag for hver sak basert på 

opplysninger i Acos og intervju ble etter møtene 

oversendt til verifisering. 

I rapporten beskrev vi disse enkeltsaker (casene) 

relativt detaljert, men anonymisert om hvordan 

barna ble borte. Vi mener det ble opplevd som 

nytt ig og ga leserne og politikerne bedre forståelse 

av hva temaet virkelig omhandlet. Det passet fint i 

denne saken og ble tatt godt imot av politikerne. 

For eksempel uttalte en politiker under behandlingen 

i bystyret at rapporten var ”presentert på en ryst

ende god måte slik at vi forstår alvoret”. Rapporten 

var dermed noe annerledes strukturert enn vi bruker 

å ha i forvaltningsrevisjonene fordi det er sjelden vi 

har enkeltsaker som vi beskriver særskilt på den 

måt en.

Dette er sensitiv informasjon, derfor brukte vi 

 aldri barnas navn under datainnsamlingen og analysen, 

men konsekvent ”PIDnummer” som er et nummer 

barna får i saksbehandlingssystemet. Disse numrene 

brukte vi også da vi kommuniserte med barnever

net. 

Andre intervjuer og dokumentanalyse

I tillegg gjennomførte vi intervju med rådmannen 

(kommunaldirektør for oppvekst og utdanning), råd

giver i rådmannens fagstab og et gruppeintervju 

med alle faglederne for barnevern ved de fire barne 

og familietjenestene (bydelene). Vi mottok også inn

spill fra og hadde møter med andre instanser slik 

som Bufetat region MidtNorge og Fylkesmannen i 

SørTrøndelag.

Videre analyserte vi rutinebeskrivelser, notater og 

dokumenter fra rådmannen på området. 

Mer arbeid for barnevernet?

Etter at vi ble ferdige med rapporten har det kom

met flere lovendringer som skal gjøre det lettere for 

barnevernet å samarbeide med barnevernsmyndig

hetene i utlandet og få barna utlevert. I en av sakene 

forsvant barnet mens barnet var akuttplassert etter 

barnevernlovens § 46. Regelverket var på dette 

tidspunktet ikke tilstrekkelig tydelig på om barne

vernet kunne kreve barnet tilbakelevert når det er 

gjort akuttvedtak, men dette er i etterkant av rap

porten endret slik at i dag kan barnevernet lettere 

kreve barna tilbakelevert også i disse tilfellene. Det 

er også kommet andre endringer i barnevernloven. 

Vi er spent på hvordan de nye lovendringene vil slå 

ut i en allerede presset ressurssituasjon i barnevernet. 

Det kan tenkes at barnevernet som et resultat av 

lovendringene får flere nye saker hvor de lettere kan 

følge opp barna og kreve dem tilbakelevert fra ut

landet. Med de nye endringene vil flere saker kunne 

bli definert som barnebortføring fra barnevernet, og 

slike saker er svært ressurskrevende for barnevernet 

å jobbe med. Ut i fra et revisjonsperspektiv vil det 

◎ FORVALTNINGSREVISJON
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kunne være relevant å følge opp de nye lovene og 

 føringene på området, spesielt for de større kommun

ene og barnverntjenestene som har større sjanse for 

å komme opp i disse problemstillingene.

PROBLEMSTILLINGENE VÅRE: 

1. Hvilket omfang er det av slike saker og hva er status?
2.  Har barnevernet en tilfredsstillende håndtering av saker 

hvor barn blir borte? 
3.  Forebygger barnevernet i tilstrekkelig grad at slike  

hendelser oppstår?

Rapportens hovedfunn

I ett av tilfellene bortførte en av foreldrene barna 

som barnevernet hadde overtatt omsorgen for. Vi så 

svært alvorlig på at barna ble bortført under samvær 

med foreldre. Barnevernet krevde heller ikke barna 

tilbakelevert fra landet hvor de dro til, og de kon

taktet ikke Utenriksdepartementet.

Forvaltningsrevisjonen viste at barnevernet iverk

setter ulike tiltak for å undersøke hvor barna er. Men 

det er ikke etablert et system for å undersøke om 

barna har kommet tilbake, og flere ansatte er usikre 

på om de har hjemmel til dette. I flere tilfeller ble det 

ikke sendt bekymringsmelding til landene som barna 

dro til.

I noen tilfeller så vi at barnevernet hadde beslut

tet å fremme sak om omsorgsovertakelse for barna 

før de ble borte. I noen av disse tilfellene ble ikke be

slutningen om omsorgsovertakelse opprettholdt da 

barna kom tilbake. I de sakene hvor det er besluttet å 

fremme sak om omsorgsovertakelse og dette er for

midlet til foreldrene, viste undersøkelsen at det er 

høy risiko for at foreldrene unndrar seg barnevernet. 

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for hvor

dan barnevernet skal håndtere saker hvor barn blir 

borte eller rutiner for hvordan de skal forebygge at 

dette skjer.  Rådmannen har ikke tidligere blitt infor

mert om at barn har blitt borte fra barnevernet.

Mange barn blir borte fra barnevernet uten at man 

kan forhindre det fordi barnevernet ikke har overtatt 

omsorgen over barna. Dette gjelder i de fleste av 

 tilfellene hvor barna har blitt borte. Barnevernet har 

begrensede virkemidler for å hindre at familier med 

hjelpetiltak, eller hvor det er opprettet undersøkel

sessak, reiser til utlandet. Foreldrene trenger ikke 

samtykke fra barnevernet til å dra ut av landet, og 

barnevernet kan heller ikke nekte utreisen. Et godt 

forebyggende arbeid er derfor viktig for å forhindre 

at familiene reiser ut, og undersøkelsen viste at 

barne vernet i en del saker har iverksatt forebygg

ende tiltak for å hindre utreise. 

Barnevernet mente også at de hadde begrenset 

handlingsrom for å forhindre den ene saken med 

barne bortføringen. Ifølge barnevernet la Fylkes

nemnda premisser som var retningsgivende for 

foreld renes samvær med barna, og de måtte fire på 

faglige begrunnede avgjørelser. ◎

 (Foto: CarlErik Eriksson)
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Bakgrunnen for denne artikkelen er et foredrag på 

NKKs regnskapskonferanse i desember 2016 og 

utfordringene knyttet til samarbeidsprosjekter 

mell om Statens vegvesen, fylkeskommuner og en

keltkommuner.

Litt om de overordnede politiske prioriteringene 

som ligger til grunn. I grunnlagsdokumentet for 

Nasjonal Transportplan 20182029 heter det at 

«Mobilitet er avgjørende for moderne byområder, 

men mobiliteten må i framtiden i vesentlig større grad 

ivaretas av miljøvennlige transportformer. Veksten i 

persontransporten skal tas med gåing, sykling og 

 kollektivtrafikk. Nullvekstmålet for personbiltrafikken 

gjelder i dag for alle byområdene som er aktuelle for 

bymiljøavtaler. Oppfølging av målet må skje med 

 virkemidler omfattet av bymiljøavtalene, en gjensidig 

forpliktende avtale mellom stat, fylkeskommuner og 

kommuner. Det skal legges til grunn en regional areal- 

og transportplan der arealbruken skal bygge opp 

 under nullvekstmålet for personbiltrafikk.»

Kommende NTP legger altså opp til at veksten 

som forventes i transportbehovet i byer/byområder 

skal løses med økt satsning på gåing/sykling/kollek

tiv. Videre at dette skal løses gjennom såkalte 

bypakker/ bymiljøavtaler/byvekstavtaler mellom stat, 

fylkeskommuner og kommuner. Løsningene skal være 

omforente og fornuftige investeringer, og samarbeid 

på tvers av forvaltningsnivå om gode samferdselsløs

ninger for det enkelte byområde. Det denne artikkelen 

tar for seg er utfordringene knyttet til den praktiske/

økonomiske gjennomføringen.

I Norge er det hovedsakelig fire vegeiere private, 

kommunene, fylkeskommunene og Statens vegvesen. 

I tillegg kommer OPSselskapene som har bygget 

vegstrekninger og Nye Veier AS  som også skal 

drifte og vedlikeholde egne veistrekninger. Uten at 

dette er poenget i denne artikkelen  så er jo det i seg 

selv interessant i et land med 5 millioner innbyggere. 

Det er stor politisk enighet om at det skal gjen

nomføres nye store investeringer i veg og samferdsel. 

Finansiering er viktig, og det er også stor enighet om 

at investeringene skal finansieres som «et spleiselag». 

Spleiselaget inneholder store økonomiske ressurser 

er blant annet sammensatt av;

•  Rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner

 –  til bl.a. dekning drift/vedlikehold av kom

munale/fylkeskommunale veger og 

 –  renter og avdrag på lån knyttet til 

investering er i veg/samferdselstiltak

•  Statsbudsjett og SAMSvegadministrasjon1

•  Belønningsordninger for kommuner og fylkeskom

muner

•  Rentekompensasjonsordningen for transporttiltak i 

fylkeskommunene

 –  En «ny» ordning som er ment å dekke rente

utgifter for fylkeskommunale veginvesteringer 

inntil en gitt ramme pr. år pr. fylkeskommune

•  Bymiljøavtaler/byvekstavtaler i de ni store by/regi

onsentra. Dette er/blir et satsningsområde i NTP. 

Ordningen omfatter følgende regioner;

 – Bergensregionen

 – Miljøpakka i Trondheim 

 – Oslopakke 3

 – NordJæren

 – Tromsø

 – NedreGlomma

 – Buskerudbyen (bypakke 2) 

 – Bypakke Kristiansandsregionen

 – Bypakke Grenland

•  Bypakker i mindre regioner

 –  Et samarbeid mellom stat, kommuner, fylkes

kommuner om regionale transportutfordrin

ger i mindre regioner (for eksempel Larvik, 

Arendal, Tønsberg m.fl.)

Er økonomiregelverket i kommuner/
fylkeskommuner og i staten de 
«gode tiltakenes fiende»?

Av Thomas Axelsen, fagkoordinator for styring, 
Statens vegvesen, Region sør

Det er klare forskjeller mellom økonomiregler i staten og  
kommunene/fylkeskommunene – det gir noen utfordringer!  
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•  Bompengefinansiering på riks, fylkes og kom

munale veger. Årlig tas det inn drøye 9 mrd. i 

bompenger i Norge.

I sum er det betydelige offentlige utgifter knyttet 

til bygging, drift og vedlikehold av offentlige veger.

Spleiselag gir jo normalt utfordringer – «hvem skal 

betale for hva»? Svaret på det ligger i det enkelte 

prosjekt, hvordan dette er utformet/beskrevet, hvem 

som eier grunnen prosjektene gjennomføres på, og i 

de forskjellige deltakeres (kommune/fylke/stat) øko

nomireglement. 

Bildet til høyre viser et vanlig «enkelt» vegprosjekt 

 og det illustrerer utfordringene. Med utgangspunkt i 

økonomiregler, er det jo helt klart at den enkelte veg

eier skal betale for egne utgifter. Utfordringene kom

mer i selve gjennomføringen av prosjektet og hvor

dan kontrakter utføres og følges opp. 

Hovedvegen på bildet er en riksveg, rund kjøringen 

er et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og 

kommunen – som alle tre har interesse i at rundkjør

ing, sideveger og arealet langs vegen opprustes og 

tilrettelegges. I dette ligger det altså utvikling av 

kommunale områder (også mht. vann og kloakk), tra

fikksikkerhetsgevinst for stat, fylkeskommune og 

kommune – og sist men ikke minst en god mulighet 

til videreutvikling av privat næringsareal. Altså et 

prosjekt som dekker flere behov og som er fornuftig å 

gjennomføre – og aller helst som ett prosjekt for rask, 

effektiv og økonomisk fordelaktig gjennomføring. 

Her starter også utfordringene. Hvor går skillene 

for det den enkelte vegeier skal betale for? 

•  Rundkjøringen etableres på en riksveg, den 

 fjerner/reduserer en trafikkfelle. Hvor mye og 

hvordan kan fylkeskommunen/kommunen bidra 

med i finansiering av selve rundkjøringen? 

Dersom staten ikke finansierer hele rundkjøring en 

1 Begrepet SAMSvegadministrasjon trenger litt forklaring. Begrepet fremkommer i veglova § 19, der det 

heter at «Staten ber utgiftene til den sams vegadministrasjonen i fylka» og videre i § 20 der det er gitt ad

gang til at «… at vegstyremaktene i særlege høve blir samde om ei nærare fastsett fordeling når det gjeld 

utgifter til planlegging, bygging og utbetring av veg». 

Sagt på en enkel måte er vegstyresmaktene enige om at Statens vegvesen dekker alle byggherrekost-

nader til drift- og vedlikehold av fylkesveger, og at fylkeskommunene dekker utgiftene «på vegen» altså 

entrepriser, strøm til veglys etc. på de samme fylkesvegene. 

Byggherreoppgaver Statens vegvesen utfører på investeringsprosjekt på fylkesveg (planlegging og 

oppfølgning i byggefase) dekkes i sin helhet av fylkeskommunene ved at vegvesenets kostnader belastes 

fylkeskommunenes investeringsprosjekter i tråd med vegvesenets gjennomføring.  

«Utfordringene kommer i selve gjennomføringen av prosjektet og 
 hvordan kontrakter utføres og følges opp.»
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(enten selv eller med bompenger) må kommu

nalt/fylkeskommunalt bidrag finansieres med 

driftsmidler. Hvor starter og slutter rundkjøringen?

•  Avkjørselen mot høyre er kommunal og skal da 

finansiers av kommunen. 

 –  Hvordan skiller entreprenøren mellom den 

delen som Statens vegvesen skal ha 

 faktura for? Er det i anbudet og kontrakts

bestemmelsene lagt opp til et tydelig 

skille

 –  Kommunen kan ikke finansiere (med lån) 

utgifter på annet en egen grunn, jf. koml. 

§ 50. 

 –  Kommunen får heller ikke merverdiavgifts

kompensasjon for utgifter som ikke 

gjeld er kommunal virksomhet, det følger 

av merverdiavgiftskompensasjonsloven. I 

tillegg skal betalt mva fremkomme på 

egen faktura i det kommunale regnskapet. 

•  Avkjørselen til venstre er fylkeskommunal. Med 

de samme problemstillingene som over.

•  Fortauet som bygges langs den fylkeskommu

nale vegen er kommunal. Dermed må entrepre

nøren også splitte fakturaer for denne delen av 

prosjektet.

•  Flere steder saneres og legges nye vann og 

kloakkledninger. Dette er innenfor kommunens 

avgiftspliktige virksomhet. Disse utgiftene må 

også faktureres rett til kommunen.

•  Enklest er det med det rosa området øverst til 

høyre, her er det kommunen som skal fakture

res for tilretteleggingen av næringsarealet, som 

kommunen i neste omgang skal selge. Men 

også her er det muligheter for feil, tilkoblingen 

på offentlig vegnett vil jo medføre at noe arbeid 

utvilsomt vil måtte utføres på annen vegeiers 

grunn – og dermed ikke kan finansieres i inves

teringsregnskapet til kommunen. 

Dersom en trår feil, vil bokettersyn eller revisjon 

«slå ned på» feil håndtering. Både mht. mvalovgiv

ningen – kommuner/fylkeskommuner kan bli nektet 

merverdiavgiftskompensasjon. Det utgjør jo faktisk 

(nesten) 25 prosent av prosjektkostnaden. Feil 

håndtering i enkeltprosjekter kan gi store utslag for 

enkeltkommuner/fylkeskommuner.

Kommunal/fylkeskommunal finansiering av 

tiltak et vil måtte endres – fra investering til drift. 

Konsekvensen er at utgifter som var budsjettert i 

 investeringsbudsjettet og aktiveres i investerings

regnskapet med sannsynlig lånefinansiering  i 

sted et må finansieres over drift. For kommuner med 

en ellers presset økonomi – vil jo en overvelting av 

utgifter til driftsregnskapet på x millioner fort gi 

uønskede effekter i driften. Alt dette på grunn av feil 

håndtering av et ellers fornuftig prosjekt og regel

verk.

Hva er problemet tenker du kanskje? Problemet 

er at den som skal være byggeleder/prosjektleder 

ikke kan de ulike regnskapsprinsipper og regler som 

er i offentlig virksomhet. Fokuset er på å få løst pro

sjektet innenfor de rammer som er gitt. Finansiering, 

merverdiavgift, forskjellige økonomiregler, splitting 

av fakturaer mm. er ikke hovedfokuset. Det er også 

dessverre slik at økonomi/regnskapsmiljøene ikke 

 involveres på et tidlig nok stadium – slik at man fort 

kan gå i fella. Anbefalingen er å ta med personer fra 

hhv. kommunale og statlige økonomiavdelinger i 

planlegging og oppfølgning av byggeprosjekter som 

involverer flere offentlige etater og nivå. ◎

Thomas Axelsen er utdannet siviløkonom og holder på med 
masteroppgave i «Offentlig ledelse og styring» ved Høgskolen i 
Innlandet. Han har vært økonomisjef i Risør kommune (9605) og 
Gjerstad kommune (0304), kursholder for NKK og er nå fagkoor
dinator for styring i Statens vegvesen, Region sør.

◎ REGNSKAP

«Problemet er at den som skal være byggeleder/prosjektleder  
ikke kan de ulike regnskapsprinsipper og regler som er i offentlig 
virksomhet.»
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REVISJON FJELL IKS

Leidulf Skarbø begynte som revisor i november 2016. Han har 
vært økonomisjef i Oppdal kommune de siste 22 årene, og 
hadde samme funksjon Storfjord kommune fra 1989 til 1994. 
Leidulf er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, 
og har en mastergrad i offentlig administrasjon fra 
Handelshøjskolen i København. Han ble nylig kåret til Årets 
kommunaløkonom 2016.
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