
KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

Åndalsnes, 17. februar 2020 

Til medlemmene i kontrollutvalget 

MØTEINNKALLING 

MØTE NR.: 1/20 

TID:  25.2.2020 kl. 10:00 

STED:  Møterom 415, Rauma rådhus.  

SAKSLISTE: 

UTV. SAKSNR. TITTEL  

PS 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. DESEMBER 2019 

PS 02/20 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/20 NUMMERERT BREV NR. 1/2020 – FORELØPIG INNBERETNING OM ØKONOMISK 

MISLIGHOLD 

PS 04/20 PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGSREVISJONS-

PROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE» 

PS 05/20 DIALOGMØTE MED REVISJONEN OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

PS 04/20 PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET 2020-2023 

PS 05/20 MØTE- OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 

PS 06/20 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 07/20 EVENTUELT 

Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i 

dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. 

Eventuelle forfall meldes på tlf. 71 11 15 79, evt. mob. 91 37 11 12. 

E-post: postmottak@kontrollutvalgromsdal.no / jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no

Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. 

Lars Ramstad (s) 

leder 

Jane Anita Aspen (s) 

daglig leder 

Kopi: 

Ordfører 

Rådmann 

Møre og Romsdal Revisjon SA 

mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
mailto:jane.anita.aspen@kontrollutvalgromsdal.no


RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1539/01 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

13.2.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 01/20 Kontrollutvalget 25.2.2020 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10. DESEMBER 2019 

Sekretariatets innstilling 

Protokollen fra møte 10. desember 2019 godkjennes. 

Til å signere protokollen velges: 

1. …………..

2. …………..

Saksopplysninger 

Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke 

fremkommet merknader til protokollen.  

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, samtidig som det velges to 

medlemmer til å signere protokollen. 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE  

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 6/19 

Møtedato: 10.12.2019 

Tid: Kl. 09.00 – kl.13.45  

Møtested: Møterom 415, Rauma rådhus 

Sak nr: 41/19 – 46/19  

Møteleder: Lars Ramstad, leder (H) 

 Odd Ivar Røhmesmo, nestleder (Sv) 

 Marit Nauste (Uavh.) 

 Randi Margrethe Røsvik Sørli (Krf) 

Forfall: Arne Johnson (Ap) 

Ikke møtt: Ingen 

Møtende vara: David Grøvdal (Ap) 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

Fra revisjonen: Anne Oterhals, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (under sak 43/19 og 

44/19)  

Av øvrige møtte: Vegar Botterli, rådgiver arkiv og post (veiledning i bruk av Cromebook og 

Visma Expence) 

Mette Rye, økonomisjef (under sak 43/19 og 44/19) 

  

 Protokollen blir formelt godkjent i neste møte 

  

Kontrollutvalgets leder Lars Ramstad ønsket velkommen og ledet møtet. Innledningsvis i 

møte ble det gitt en kort innføring i bruk av Cromebook og Visma Expence. 

 

Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling. Det ble fremsatt forslag om en ekstra 

referatsak, 56/19. Sakliste ble godkjent med denne endringen. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 41/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. OKTOBER 2019 

PS 42/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 43//19 RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT NR. 2 2019 

PS 44/19 INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019 

PS 45/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 46/19 EVENTUELT 

  

PS 41/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29. OKTOBER 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
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Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1. Randi Margrethe Røsvik Sørli 

2. Marit Nauste 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes 

 

Det foreslås at Randi Margrethe Røsvik Sørli og Marit Nauste velges til å underskrive 

protokollen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Protokollen fra møte 29. oktober 2019 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen velges: 

1.  ………….. 

2.  ………….. 

 

 

PS 42/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Referatsaker: 

 
RS 51/19 Reglement for kontrollutvalget i Rauma kommune 2019-2023, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 14.11.2019, sak 118/2019. 

 Utvalgsleder kommenterte at siden valget av kontrollutvalget var foretatt før 

godkjenning av reglement, så er ikke valget gjort i samsvar med reglementet når det 

gjelder antall representanter fra kommunestyret.  

  

RS 52/19 Reglement for kontrollutvalget i Rauma kommune 2019-2023, korrigert i samsvar 

med kommunestyrevedtak. 

 Utvalgsleder understreket at det er viktig at utvalgsmedlemmene setter seg inn i 

dokumentet. 

 

RS 53/19 Egenevaluering av kontrollutvalgets arbeid 2015-2019, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 14.11.2019, sak 119/2019. 

 

RS 54/19 Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune», saksprotokoll 

fra kommunestyremøte 14.11.2019, sak 120/2019. 

 

RS 55/19 Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal – nye vedtekter, saksprotokoll fra 

kommunestyremøte 14.11.2019, sak 125/2019.  
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RS 56/19 NIR – Protokoll fra møte i styret nr. 7-2019, 29.11.2019.  

 Protokollen var mottatt utsending av møtedokumentene, og ble derfor utdelt i møte. 

 

Orienteringssaker: 
 

OS 08/19 Strategi Helse og omsorg 2020-2023 (vedlagt) 

Orienteringen v/Kristian Skålhavn, helse og omsorgssjef.  

Helse og omsorgssjefen gjennomgikk hovedpunktene i strategien.  

Rauma kommune har hatt en stor økning i antall brukere de siste årene. Skålhavn 

fokuserte særlig på resultatmålene for 2020.  

Lysarkene som ble vist i møte, blir utsendt til utvalgsmedlemmene sammen med 

møteprotokollen.  

 

OS 09/19 Opplæring for nytt kontrollutvalg  

Orientering v/Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Stikkord for opplæringen: økonomi, påse-ansvaret overfor revisjon.  

Lysarkene som ble vist, var utsendt sammen med møteinnkallingen.  

    

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

PS 43/19 RAUMA KOMMUNE. TERTIALRAPPORT NR. 2 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2019, sammen med økonomisjefens muntlige 

redegjørelse til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Økonomisjef Mette Rye orienterte utvalget knyttet til den delen av tertialrapporten som 

knytter seg til økonomi. Økonomisjefen svarte på spørsmål fra utvalget undervegs i 

orienteringen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar tertialrapport 2. tertial 2019, sammen med økonomisjefens muntlige 

redegjørelse til orientering. 

 

 

PS 44/19 INTERIMRAPPORT REGNSKAPSREVISJON – REVISJONSÅRET 2019 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering. 
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Kontrollutvalgets behandling 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Anne Oterhals presenterte rapport fra interimrevisjonen 

for kontrollutvalget. Oterhals hadde ikke fått tilbakemelding om at det var gjort noe arbeid 

knyttet til gjennomgang av eldre fordringer knyttet til refusjon sykepenger, som 

kontrollutvalget har oppfordret til.  

Rapporten fra interimsrevisjonen blir utsendt til utvalgsmedlemmene sammen med 

møteprotokollen.   

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport fra interimrevisjonen til orientering. 

 

  

PS 45/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres det følgende endringer: 

 
Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 

I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av 

underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. Rådmannen sa at 

det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer forsvarlige 

helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å 

følge tett med på utviklingen innen helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune.  

10.12.19: Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn presenterte hovedtrekkene i Strategi 2020-

2023, jf. OS 08/19.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

I dette møtet var det orientert fra administrasjonen knyttet følgende sak på oppfølgingslisten. 

• Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune, jf. OS 08/19. 

 

Kontrollutvalget gjennomgikk sakene på oppfølgingslisten. Det ble ikke foreslått å føre opp 

nye saker på oppfølgingslisten.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 

 

PS 46/19 EVENTUELT  

 
Tiltaksplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma 
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Utvalget hadde ikke innspill til tiltaksplan 2020. Sekretariatet utarbeider utkast til tiltaksplan som blir 

behandlet i første møte 2020.  

 

Fastsetting av dato for kontrollutvalgets første møte i 2020 

Kontrollutvalget støtter sekretariatets forslag om tirsdag 25. februar, som dato for utvalgets 

første møte i 2020.  

  
Deltakelse på nasjonale opplæringskonferanser i 2020?  

Det blir arrangert to årlige nasjonale konferanser som er spesielt rettet mot arbeidet i 

kontrollutvalgene. Begge konferansene blir i 2020 avviklet på Gardermoen. NKRF sin 

kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar og FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4. juni 

2020.   

 

Kontrollutvalgets behandling 

Utvalget diskuterte deltakelse på konferansene.  

Sekretær opplyste at det i kontrollutvalgets forslag til budsjett er satt av midler til deltakelse 

på en nasjonal konferanse for alle medlemmene, siden det er første året i valgperioden.  

 

Konklusjon 

Lars Ramstad og Randi Margrethe Røsvik Sørli blir påmeldt NKRF sin 

kontrollutvalgskonferanse 29.-30. januar.  

 

Utvalget vil komme tilbake til deltakere på FKT sin fagkonferanse og årsmøte 3.-4.6.2020 i et 

senere møte.  

 

Varamedlem som ikke er valgbart til kontrollutvalget 

Det kom i møte frem at David Grøvdal som møtte som vara for Arne Johnson er styremedlem 

i Rauma Energi AS. Sekretær opplyste at han da ikke er valgbar til kontrollutvalget. I 

Kommuneloven § 23-1 Kontrollutvalget, fremkommer det at utelukket fra valg er:  

g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har 

eierinteresser i.  
  

Kontrollutvalgets behandling 
Grøvdal stilte spørsmål om han da skulle forlate møte. Utvalget diskuterte dette.  

 

Konklusjon 

Utvalget besluttet at David Grøvdal deltar ut dagens møte.  

Sekretær sender en henvendelse og gjør kommunestyret oppmerksom på at det er valgt en 

person til kontrollutvalget som ikke er valgbar.   

 

 

 

 

Lars Ramstad Odd Ivar Røhmesmo   Marit Nauste 

leder 

 

 

 

              nestleder             medlem 

Randi Margrethe R. Sørli 

medlem 

 

   David Grøvdal 

        varamedlem 

     

Jane Anita Aspen 

sekretær 



RAUMA KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2020-1539/01 

033 & 17 

Jane Anita Aspen 

14.2.2020 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 02/20 Kontrollutvalget 25.2.2020 

REFERAT OG ORIENTERINGER 

Sekretariatets innstilling 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Saksopplysninger 

Referatsaker: 

RS 01/20 Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – Særutskrift fra kontrollutvalget i Molde 

3.12.2019, sak 57/19 (vedlagt). 

RS 02/20 Avslutning av tilsynssak – Rauma kommune, brev fra fylkesmannen i Møre og 

Romsdal til Rauma kommune v/helse- og omsorgssjef datert 13.1.2020 (u.off. Jf. offl. 

§13, jf. fvl. 13, deles ut i møte)

Orienteringssaker: 

Ingen 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



MOLDE KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler: 

Dato:  

2019-1502/07 

216 

Jane Anita Aspen 

22.11.2019 

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 57/19 Kontrollutvalget 3.12.2019 

KARTLEGGING AV RUTINER ROR-INNKJØP 

Kontrollutvalgets vedtak 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde 

kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp. 

Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av denne saken, sendes kontrollutvalgene i 

Aukra kommune og Rauma kommune. 

Kontrollutvalgets behandling – 3.12.2019 

Sekretær gjorde innledningsvis oppmerksom på at det i utsendt saksfremlegg var en skrivefeil 

i siste setning av sekretariatets innstilling. Særutskriften skal sendes til kontrollutvalget i 

Rauma kommune, og ikke Vestnes kommune som det står.  

Rådmannen var invitert til å delta under behandlingen av saken, men hadde ikke mulighet 

grunnet forberedelse til annet politisk møte.  

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om arbeid med kartleggingen og funnene som 

kartleggingen viste. Lysbilder som forvaltningsrevisor hadde forberedt, men som ble besluttet 

å ta bare muntlig, blir sendt utvalgsmedlemmene sammen med protokollen.     

Utvalget la merke til at det i rapporten vises til ganske store innkjøpsbeløp som ligger utenfor 

rammeavtalene. Dette er kanskje noe som kan være av interesse å se nærmer på. Hvilke 

økonomiske konsekvenser har dette for kommunene?  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde 

kommune om å vurdere den videre oppfølgingen av ROR-Innkjøp. 

Revisjonens rapport, sammen med særutskrift av denne saken, sendes kontrollutvalgene i 

Aukra kommune og Rauma kommune. 

Saksopplysninger 



Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelov § 23-3. Av 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5 følger det at kontrollutvalget skal rapportere 

og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter og resultatene av disse til 

kommunestyret, samt påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp.  

 

I kontrollutvalgets møte 26.6.2019 ble det drøftet muligheten til å bestille en ny 

undersøkelse/forvaltningsrevisjonsprosjekt dersom det er midler igjen på budsjettet.  

 

Kontrollutvalget diskuterte mulige tema for en undersøkelse i møte 28.8.2019 

 

Konklusjon i kontrollutvalgets møte 28.8.2019 under sak 46/19 Eventuelt 

Sekretær blir bedt om å forberede sak til møte 2.10.2019 om bestilling av en overordnet 

kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp.  

Dette kan være et forarbeid for bestilling av et eventuelt større forvaltningsrevisjonsprosjekt 

på området.  

 

I utvalgets møte 2.10.2019 ble utkast til prosjektplan for kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp 

godkjent.  

 

Vedlagt saken følgjer:  

• Kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp, rapport datert 18.11.2019 fra Møre og Romsdal 

Revisjon IKS.  

• Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp – mulighet for uttalelse, datert 26.11.19, 

v/rådmann Arne Sverre Dahl.  

 

VURDERING 

 

Kontrollutvalget bestilte en kartlegging av: 

• ROR-Innkjøp – organisering, styring og ledelse 

• Oppgaver 

• Rammeavtaler 

• Kontroller 

• Rapportering 

 

Det var satt en ramme på 50-100 timer,  

 

Det kontrollutvalget bestilte var kun en kartlegging, og ikke er en forvaltningsrevisjon.  

Metoden revisjonen har benyttet er dokumentgjennomgang, intervju og observasjon.  

 

Innledningsvis i rapporten har revisjonen laget en oppsummering av hva de vurderer at 

kartleggingen viser: 

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet som er lagt til ROR-Innkjøp er omfattende, 

men dagens praksis avviker noe fra dette. 

• Det er etablert rutiner for opplæring på innkjøpsområdet 

• Det foreligger rutiner for etablering av rammeavtaler som ROR-innkjøp gjennomfører 

• Det foreligger rutiner for rapportering knyttet til arbeid som ROR-Innkjøp 

gjennomfører, men dagens praksis avviker fra dette 

• Det foreligger kontrollrutiner knyttet til avtaler som ROR-Innkjøp inngår, men disse 

følges ikke alltid.  

 

Sekretariatet vil kommentere noen av funnene som kommer frem i rapporten: 

 

Organisering, styring og ledelse: 



I rapporten fremkommer det at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer på 

grunn av oppbygging av organisasjonen og fokus på gjennomføring av konkurranser. Dette 

har ført til at noen tillagte oppgaver i perioder har vært nedprioritert.  

 

Det er vedtatt en innkjøpsstrategi for perioden 2015-2022, som gir føringer for 

utviklingsarbeid.  

 

Innkjøpssamarbeidet har et reglement for innkjøp. I rapporten fremkommer det at ROR-

Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer. Dette har medført at de ikke har hatt 

kapasitet til å påse at kommunen bruker inngåtte avtaler.  

 

Rådmennene i samarbeidskommunen utgjør rådmannsutvalget for samarbeidet. Det har siden 

etablering av innkjøpsarbeidet vært avholdt kun tre møter (to i 2016 og ett i 2018). 

 

I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen i vertskommunen legge fram driftsrapporter 

og andre aktuelle saker om driften til rådmennene i samarbeidskommunen til orientering og 

drøfting. Det er definert hva rapporteringen skal inneholde. Det rapporters ikke tre ganger pr. 

år.  

 

Det opplyses i rapporten at ROR-Innkjøp har vært planlagt med leder og fem ansatte. Det 

opplyses at tilgjengelige ressurser i perioder i stor grad har vært benyttet til arbeid med 

rammeavtaler og e-handel. Dette har ført til at andre oppgaver har vært nedprioritert. 

Sekretariatet ser ikke at rapporten gir andre opplysninger om den interne organiseringen av 

ROR-Innkjøp. 

 

Kommunene har bare sporadisk brukt konkurransegjennomføringsverktøy (Mercell KGV) 

eller kontraktsadministrasjonsverktøy (Mercell KAV), selv om det i innkjøpsstrategien var 

bestemt at alle anskaffelser skal administreres av et sentralt KGV og at alle innkjøpsavtaler 

skal administreres i et sentralt KAV.  

Når det gjelder bruk av e-handel så opplyses det i rapporten at Molde Eiendom KF og Molde 

Vann og Avløp KF hittil har gjort lite i forhold til e-handel.   

 

Oppgaver og ansvar: 

Det opplyses i rapporten at ROR-Innkjøp ikke har hatt kapasitet til å bistå og følge opp alle 

innkjøp i kommunene. Den enkelte kommune følger opp arbeidsoppgaver som ikke er lagt til 

ROR-Innkjøp eller oppgaver som ROR-Innkjøp ikke har kapasitet til å gjennomføre.  

 

I revisjonens rapport fremgår det at i samarbeidsavtalen bestemmes det at det årlig skal 

utarbeides en handlingsplan i tråd med vedtatt 4-årig strategi for innkjøpsområdet. 

Handlingsplanen skal legges frem for samarbeidskommunen i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år.  

Revisjonen skriver også at det ikke er lagt fram dokumentasjon som viser at innkjøpstrategien 

er revidert.  

Sekretariatet ser ikke at det kommer frem i rapporten om det er laget en årlig handlingsplan, 

eller ikke.  

 

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har deler av opplæring i regi av 

ROR-Innkjøp blitt nedprioritert 

 

Tilgang for de ansatte ute i kommunen til intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, 

prosedyrer/rutiner, retningslinjer etc. er tilgjengelig har først vært gjort tilgjengelig fra 

sommeren 2019. Det opplyses at den forventes ferdigstilt i desember 2019. Tidligere var det 

kun ansatte i Molde kommune som hadde tilgang.  

 



Rammeavtaler: 

I rammeavtaler der dette er aktuelt er det eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, og etiske 

krav. Der det er aktuelt vil det være eget punkt om miljøkrav. I forbindelse med 

avtaleinngåelse stilles det ved behov krav om egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). Det opplyses at oppfølging av disse kravene vil variere ut fra arbeidskapasitet.  

 

Det opplyses at oppfølging av rammeavtalene tar tid og at dette i perioder med 

kapasitetsutfordringer har vært nedprioritert.  

 

Kontroller: 

Oppfølging av avtaler og rammeavtaler: Det opplyses i rapporten at i perioder med 

kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert.  

ROR-Innkjøp har ikke oppfølging av avtaler som enhetene i kommunen eller foretakene 

inngår.  

Det opplyses at det normalt ikke meldes avvik i forhold til innkjøp i kvalitetssystemet 

«Rettesnora». Feil og avvik tas opp i møter eller direkte med innkjøpssjef eller ansatte i ROR-

Innkjøp.  

 

Rapportering: 

Molde kommune som vertskommune skal minst tre ganger pr. år i forbindelse med 

tertialrapporteringen rapportere til samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde 

generell informasjon om driftssituasjonen inkludert økonomisk situasjon og framdrift i 

forhold til planlagt arbeid. Det opplyses at det ikke rapporteres om dette tre ganger hvert år.   

 

Innkjøpsstrategien skal følges opp gjennom virksomhetsplanlegging, lederavtaler og 

lederoppfølging, og resultater skal inntas i ordinær årshjulsrapportering. Revisjonen har ikke 

fått framlagt dokumentasjon på at dette gjennomføres.  

 

KONKLUSJON 

 

Sekretariatet vurdere at revisjonens rapport i det alt vesentlige svarer ut kontrollutvalgets 

bestilling.  

 

Karleggingen som revisjonen har utført viser at det ble gjort et grundig arbeide med utarbeidet 

av organisasjonsstruktur, rammeverk og rutiner for samarbeidet, når samarbeidet ble 

opprettet.  

 

Sekretariatet vurderer at utfordringene ser ut til å være at det som ligger i samarbeidsavtalen 

og innkjøpsstrategien ikke har vært tilstrekkelig fulgt opp. Det blir gjentatt gjennom hele 

rapporten, at tillagte oppgaver ikke har blitt gjennomført grunnet kapasitetsutfordringer. 

ROR-Innkjøp har ifølge revisjonens kartlegging hovedsakelig brukt tillagte ressurser til 

framforhandling og reforhandling av rammeavtaler, og arbeidet med e-handle. 

Kapasitetsutfordringer har ført til at andre oppgaver har vært nedprioritert.   

 

Det er rådmannsutvalget for samarbeidet som er øverste styringsorgan. Rådmannen i Molde 

kommune, som vertskommune, er leder. Rådmannsutvalget har hatt svært liten aktivitet og 

innkjøpsstrategien er ikke revidert. Det fremkommer ikke av kartlegging at det er tatt grep når 

en har sett at ROR- Innkjøp ikke har klart å følge opp det som ligger i samarbeidsavtalen og 

innkjøpsstrategien.  

 

Det er opplyst at innkjøpsstrategien skal revideres i 2020. 

 

Sekretariatet vurdere at denne kartleggingen, sammen med forvaltningsrevisjonene som de 

siste årene har blitt gjennomført i Aukra og Rauma kommune på innkjøpsområdet, gir god 



innsikt i hvordan ROR-Innkjøp fungerer. Sekretariatet ser ikke at en forvaltningsrevisjon på 

området for Molde kommunes del, ville gi vesentlig ny kunnskap. Det som allerede foreligger 

gir tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å vurdere at det ser ut til å være et behov for videre 

oppfølging.  

 

Dette er siste møte til kontrollutvalget i Molde. Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar 

rapporten til orientering og anmoder kontrollutvalget i nye Molde kommune om å vurdere den 

videre oppfølgingen. Det anbefales også at revisjonens rapport og særutskrift av denne saken, 

sendes til kontrollutvalgene i Aukra kommune og Rauma kommune. 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 
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SAMMENDRAG 
 

Kontrollutvalget bestilte i møte 28.8.2019 en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp. Prosjektplan ble 
utarbeidet og vedtatt av utvalget i møte 2.10.2019. Kartleggingen er gjennomført i oktober og 
november 2019 av Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Prosjektet er en overordnet kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp. Kontrollutvalget opplyser at 
prosjektet kan brukes som grunnlag ved vurdering av om det skal gjennomføres et større 
forvaltningsrevisjonsprosjekt på området. 

Med utgangspunkt i bestillingen er rollen til ROR-Innkjøp beskrevet (kapittel 2). I tillegg er rutiner på 
aktuelle områder beskrevet og/ eller kartlagt i rapporten. Områder som er beskrevet er:  

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet (kapittel 3) 
• Rutiner for etablering og oppfølging av rammeavtaler (kapittel 4) 
• Kontrollrutiner (kapittel 5) 
• Rutiner for rapportering (kapittel 6) 

 
 
Vår kartlegging viser at: 
 

• Oppgaver og ansvar på innkjøpsområdet som er lagt til ROR-Innkjøp er omfattende, men 
dagens praksis avviker noe fra dette 
 
Dette begrunnes med: 
Etter samarbeidsavtalen med vedlegg og informasjon på kommunens hjemmeside har ROR-
Innkjøp et større ansvar enn det som opplyses i kommunens årsrapport 2018 og dagens 
praksis i ROR-Innkjøp. ROR-Innkjøp har ifølge vår kartlegging hovedsakelig brukt tillagte 
ressurser til framforhandling og reforhandling av rammeavtaler, og arbeid med e-handel. 
ROR-Innkjøp har i perioder hatt kapasitetsutfordringer. Dette har ført til andre tillagte 
oppgaver i perioder har vært nedprioritert. 
 
I dag har seksjonen god bemanning. De er i gang med implementering og opplæring av 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). 

 
• Det er etablert rutiner for opplæring på innkjøpsområdet  

 
Dette begrunnes med: 
ROR-Innkjøp arrangerer grunnleggende kurs om lov og regelverket på innkjøpsområdet.  
Det gjennomføres nå opplæring av innkjøpere i basisfunksjonaliteter i KGV og KAV. Tidligere 
har det vært perioder kapasitetsutfordringer i ROR-Innkjøp, som har ført til redusert 
opplæring.  

 
• Det foreligger rutiner for etablering av rammeavtaler som ROR-Innkjøp gjennomfører 

 
Dette begrunnes med: 
I forbindelse med inngåelse av rammeavtaler benytter ROR-Innkjøp KGV og KAV. Verktøyene 
har rutiner som skal følges. ROR-Innkjøp har ikke i tillegg utarbeidet egne rutiner for 
utarbeidelse av rammeavtaler.  
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• Det foreligger rutiner for rapportering knyttet til arbeid som ROR-Innkjøp gjennomfører, 

men dagens praksis avviker noe fra dette 
 
Dette begrunnes med: 
Samarbeidsavtalen har bestemmelser om rapportering fra vertskommunen til samarbeids-
kommunene. Blant annet opplyses at det minst tre ganger pr. år skal rapportere til 
samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde generell informasjon om 
driftssituasjon inkludert økonomisk situasjon og framdrift i forhold til planlagt arbeid.  Det 
rapporteres ikke om dette tre ganger hvert år.  

 
Rådmannsutvalget har besluttet at det skal avgis statusrapport om pågående og nylig 
ferdigstilte prioriterte konkurranser om rammeavtaler og større investeringskjøp som 
gjennomføres av ROR-Innkjøp. Det skal rapporteres på dette hver måned på e-post. Normalt 
sendes dette til medlemmene i rådmannsutvalget og innkjøpsrådet for videreformidling 
internt i kommunen. I Molde kommune sendes dette også til enhetslederne og lederne i 
kommunale foretak. Fra oktober 2019 inneholder rapporten også informasjon om pågående 
prosjekter utenom konkurranser. 

 
• Det foreligger kontrollrutiner knyttet til avtaler som ROR-Innkjøp inngår, men disse følges 

ikke alltid  
 
Dette begrunnes med: 
ROR-Innkjøp skal gjennomgå innkjøpsavtalene og gjennomføre statusmøter med leverandør 
årlig. Leverandør skal i henhold til avtale sende statistikk over bruk av rammeavtalene hvert 
år. I perioder med kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert. Nye rutiner 
for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet av 
DIFI (Direktoratet for forvaltning og ikt).   
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1. INNLEDNING 
 
1.1 BAKGRUNN 
 
Kontrollutvalget behandlet i møte 28.8.2019 i sak 46/2019 bestilling av kartlegging av rutiner i ROR-
Innkjøp.  

I protokoll fra møte opplyses det følgende om prosjektet under overskriften konklusjon: 

«Sekretær blir bedt om å forberede sak til møte 2.10.2019 om bestilling av en overordnet 
kartlegging av rutiner i ROR-innkjøp.  
Dette kan være et forarbeid for bestilling av et eventuelt større forvaltningsrevisjonsprosjekt på 
området». 

Vi deltok på møte 23.9.2019 med representant fra kontrollutvalgssekretariatet der bestillingen ble 
gjennomgått og drøftet. Vi utarbeidet deretter forslag til prosjektplan som ble godkjent av 
kontrollutvalget i møte 2.10.2019. 

ROR-Innkjøp er organisatorisk plassert som en seksjon i økonomiavdelingen i Molde kommune.  

I Nye Molde kommune som etableres 1.1.2020 blir ROR-Innkjøp organisert i 
administrasjonsavdelingen under assisterende rådmann.  

 
1.2 METODE OG GJENNOMFØRING 

 
Metoden som er benyttet i kartleggingen er dokumentgjennomgang, intervju og observasjon.  

Revisjonen hadde 11.10.2019 et oppstartmøte med rådmann der vi informerte om og avklarte 
forhold om gjennomføring av kartleggingen. I møte deltok også økonomisjef, innkjøpssjef og 
prosjektleder i Nye Molde kommune.  

I møte og etter møte mottok vi en rekke styrende dokumenter som kommunen har på 
innkjøpsområdet. Dette var planer, retningslinjer, rutiner, sjekklister etc. 

Vi har gjennomført to møter med innkjøpssjef. I et av møtene deltok også prosjektleder for innføring 
av kontraktsgjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).  

Vi har fått demonstrert bruk av innkjøpssystemene. 

Prosjektet er gjennomført av forvaltningsrevisor Einar Andersen, oppdragsansvarligrevisor Marianne 
Hopmark og regnskapsrevisor Anne Oterhals i oktober og november 2019. 

 
1.3 OMRÅDER SOM SKAL BESKRIVES OG/ ELLER KARTLEGGES 

 
Basert på bestilling fra kontrollutvalget og plan for gjennomføring ble følgende områder trukket fram 
som aktuelle for å beskrive eller kartlegge.  

• ROR-Innkjøp 
o Organisering 
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o Styring og ledelse
o Strategier
o Internkontroll
o Digitalisering

• Oppgaver
o Beskrive oppgaver som skal utføres for kommunene i innkjøpssamarbeidet
o Beskrive oppgaver som skal utføres for Molde kommune
o Rutiner for oppfølging av samarbeidsavtalene
o Rutiner for opplæring

• Rammeavtaler
o Rutiner for utarbeidelse av rammeavtaler
o Rutiner for oppfølging av rammeavtaler
o Rutiner for kontroll av etterlevelse av rammeavtaler
o Rutiner for oppdatering av oversikt over rammeavtaler
o Rutiner for e-handel

• Rapportering
o Rutiner og ansvar for rapportering
o Rutiner for avviksmeldinger

• Kontroller
o Kontroller som utføres av ROR-Innkjøp
o Kontroller som utføres av kommunen

1.4 STATUS FOR INNKJØP I MOLDE KOMMUNE 

I møte i kontrollutvalget i mars 2019 gav innkjøpssjef følgende oversikt over status for innkjøp: 

Kjøp utenom rammeavtaler 
Molde kommune hadde i 2018 kjøp av varer og tjenester for NOK 477 mill ekskl mva utenom 
rammeavtaler. Dette gjelder kjøp over NOK 100 000 pr enhet og fordeler seg slik: 

• Molde kommune: 265,5 mill 
• Molde Eiendom KF: 140,6 mill 
• Molde Vann og Avløp KF: 67,6 mill 
• Moldebadet KF:     3,1 mill 

Kjøp på rammeavtaler  
ROR-Innkjøp hadde i mars 2019 inngått 72 rammeavtaler, noen med flere leverandører. Av disse 
deltar Molde i 61 avtaler. Hovedårsak til avviket er at på flere avtaleområder er det inngått separate 
avtaler for den enkelte kommune. 

Beregnet volum for Molde kommune i 2018 for kjøp på rammeavtaler var NOK 133 mill ekskl mva 
fordelt på: 

• Molde kommune: 76,0 mill 
• Molde Eiendom KF: 23,9 mill 
• Molde Vann og Avløp KF: 30,9 mill 
• Moldebadet KF: 3,7 mill 
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2. ROR-INNKJØP 
 
ROR-Innkjøp ble etablert 1.1.2016 som et administrativt verskommunesamarbeid etter 
kommuneloven (1992) § 28-1 b. Kommunene i samarbeidet er Molde, Midsund, Nesset, Rauma og 
Aukra, der Molde er vertskommune. Kommunene i innkjøpssamarbeidet har siden 2004 hatt 
samarbeidet på innkjøpsområdet, da med Molde kommune som tjenesteyter til de andre 
kommunene.  
 
Kommunestyret i Molde kommune traff vedtak om interkommunalt innkjøpssamarbeid i møte 
3.9.2015 i sak 59/2015. Kommunestyrene i samarbeidskommunene traff høsten 2015 vedtak om 
deltakelse og godkjente avtale som regulerer samarbeidet. Molde kommune fikk som 
vertskommune delegert myndighet til å treffe vedtak av ikke prinsipiell karakter etter lov om 
offentlig anskaffelse og andre aktuelle lover og forskrifter. Innkjøpsstrategi for Molde kommune 
2015-2022 ble gjort gjeldende for samarbeidet, og Molde kommune fikk som vertskommune 
myndighet til å tilpasse strategidokumentet som følge av vertskommunesamarbeidet. Reglement for 
samarbeidet ble tatt til orientering. 

 
2.1 ORGANISERING 

 
ROR-Innkjøp er administrativt lagt til økonomiavdelingen i Molde kommune. Det opplyses i 
årsrapport 2018 at seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, 
Nesset, Rauma og Aukra. Videre opplyses det at seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, 
rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 

ROR-Innkjøp består av innkjøpssjef og fem innkjøpsrådgivere. Høsten 2019 er det i tillegg et 
engasjement som varer ut året. På kommunens hjemmeside opplyses det at seksjonen har et 
kompetansefaglig ansvar overfor alle kommunale virksomheter.  

Molde kommune har som vertskommunen arbeidsgiveransvar for ansatte i ROR-Innkjøp.  

ROR-Innkjøp har ansvar for gjennomføring av sektorovergripende innkjøpskonkurranser og inngåelse 
av avtaler i henhold til disse. Det opplyses videre på kommunens hjemmeside at arbeidet med å fylle 
denne rollen er en utfordring, og seksjonen har derfor behov for samarbeid og innspill fra alle de 
aktører som ROR-Innkjøp er i kontakt med.  

Det opplyses i intervju at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer på grunn av 
oppbygging av organisasjonen og fokus på gjennomføring av konkurranser. Dette har ført til at noen 
tillagte oppgaver i perioder har vært nedprioritert.  

I Nye Molde kommune som etableres 1.1.2020 blir ROR-Innkjøp organisert i 
administrasjonsavdelingen under assisterende rådmann.  

2.1.1 SAMARBEIDSAVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID  
Ved etablering av ROR-Innkjøp inngikk Molde kommune og samarbeidskommunene en avtale.  
 
Avtalen gir formålet og rammene for samarbeidet. Formålet er å få en effektiv innkjøpsordning som 
sikrer både effektive innkjøp og prosesser som tilfredsstiller regelverket på området. Videre skal det 
sikre en innkjøpskompetanse for kommunene. Samarbeidet skal også ivareta effektiv bruk av 
elektroniske system. Avtalen følger som vedlegg 1. 
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2.1.2 INNKJØPSSTRATEGI  
Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 13.11.2014 en innkjøpsstrategi for perioden 2015-
2022. Dette var før ROR-Innkjøp ble etablert. Kommunene som får tjenester fra ROR-innkjøp gav i 
forbindelse med inngåelse av avtaler sin tilslutning til Molde kommune sin strategi.  Dokumentet er 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside under vedtatte planer og er sist oppdatert 26.9.2016. 
Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 2.  

Innkjøpsstrategien gir føringer for utviklingsarbeid. Det er vedtatt at strategien skal revideres. Dette 
er planlagt gjennomført våren 2020. 

2.1.3 REGLEMENT FOR INNKJØP I AUKRA, MOLDE, NESSET, RAUMA, MIDSUND 
Innkjøpssamarbeidet har et reglement for innkjøp. Reglement er felles for kommunene som deltar i 
samarbeidet, og gir sammen med vedtatt samarbeidsavtale føringer for utøvelse av innkjøp. 
Reglementet gjelder også for alle underliggende heleide virksomheter i kommunene som er 
omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser. 

Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte nødvendige og riktige varer 
og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til en mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse av 
kommunens ressurser. Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje etter de til enhver tid 
gjeldende lover og forskrifter om offentlige anskaffelser og reglement for innkjøp. 
Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 3. 

I kapittel 4 i reglementet vises det til lov om offentlige anskaffelser fra 1999 med tilhørende 
forskrifter. Ny lov ble vedtatt 17.6.2016, og trådte i kraft 1.1.2017. Fra samme tidspunkt ble loven fra 
1999 opphevet. 

Det opplyses at ROR-Innkjøp i perioder har hatt kapasitetsutfordringer. Dette har medført at de ikke 
har hatt kapasitet til å påse at kommunene bruker inngåtte avtaler.   

2.2 STYRING OG LEDELSE 

Styring og ledelse av innkjøp i Molde kommune er beskrevet i dokumenter knyttet til etablering av 
ROR-Innkjøp. ROR-Innkjøp har definerte oppgaver. De viktigste arenaene omtales under.  

2.2.1 RÅDMANNSUTVALG 
Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør rådmannsutvalget for samarbeidet. Rådmannen i 
Molde kommune er leder for rådmannsutvalget. Praksis er at Molde kommune er representert i 
møtene med rådmann og økonomisjef. Innkjøpssjef er sekretær. 

Leder av rådmannsutvalget innkaller til møter. Det har siden etablering av innkjøpssamarbeidet vært 
avholdt tre møter (12.2.2016, 28.10.2016 og 25.2.2018). Det foreligger sakslister, utredninger og 
oppsummering/ referat fra møtene.   

I henhold til samarbeidsavtalen skal rådmannen i vertskommunen legger fram driftsrapporter og 
andre aktuelle saker om driften til rådmennene i samarbeidskommunene til orientering og drøfting. 
Vertskommunen skal i tillegg minimum tre ganger pr. år rapportere til samarbeidskommunene. 
Rapporteringen skal inneholde generell informasjon om driftssituasjon inkludert økonomisk 
situasjon og framdrift i forhold til planlagt arbeid.   
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Det opplyses at det ikke rapporteres tre ganger per år. Fra januar 2018 har rådmannsutvalget jevnlig 
fått rapportert status i arbeidet med inngåelse av rammeavtaler. Fra oktober 2019 inneholder 
rapporten også informasjon om pågående prosjekter utenom konkurranser. 

2.2.2 INNKJØPSRÅD  
Det er opprettet et innkjøpsråd med representanter fra deltakerkommunene. Samarbeids-
kommunene skal oppnevne medlem og tilrettelegge for at denne kan delta i arbeidet i 
innkjøpsrådet. Innkjøpsrådet sine oppgaver omtales i samarbeidsavtalen. Oppgaven er å sikre faglig 
medvirkning fra deltakerkommunene i utvikling av innkjøpssamarbeidet. Innkjøpsrådet skal blant 
annet utarbeide forslag til strategier og handlingsplaner som del av saksforberedelsen til rådmannen 
i vertskommunen. Handlingsplanen skal legges fram for samarbeidskommunene i forbindelse med 
budsjettbehandling hvert år. 

Økonomisjef i Molde kommune er leder av innkjøpsrådet. Innkjøpssjef er sekretær. 

2.2.3 INNKJØPSKOORDINATORER 
Representantene fra kommunene i innkjøpsrådet har rollen som innkjøpskoordinatorer for sin 
kommune. En viktig oppgave er å innhente innspill fra tjenesteområdene i egen kommune i forhold 
til prioritering av konkurranser framover. Det skal foreligge budsjett for anskaffelsen før arbeid med 
konkurranser starter. ROR-Innkjøp har eget skjema som benyttes for årlig prioritering av 
konkurranser.  
 
Innkjøpskoordinatorene er kontaktperson overfor ROR-Innkjøp. Koordinator representerer egen 
kommune i innkjøpsrådet, og har ansvar for å gi og innhente informasjon og innspill fra enhetene i 
egen kommune. 

Rollen som innkjøpskoordinator i Molde kommune ivaretas i praksis av innkjøpssjef. 

2.2.4 STRATEGISK INNKJØPSGRUPPE MOLDE KOMMUNE 
Molde kommune har etablert en strategisk innkjøpsgruppe som består av:  

• Innkjøpssjef ROR-Innkjøp (leder)  
• Kommunalsjef Plan og utvikling  
• Økonomisjef  
• Personal- og organisasjonssjef  
• Daglig leder Molde Eiendom KF (representerer KF-ene) 
• Driftssjef  

 
Innkjøpssjef innhenter årlig innspill til prioriterte konkurranser fra tjenesteområdene. Sak legges 
fram for strategisk innkjøpsgruppe som bestemmer hvilke konkurranser kommunen skal 
argumentere for at ROR-Innkjøp skal prioritere. Det er utarbeidet mandat for gruppen. 

2.2.5 KOMPETANSE OG KAPASITET  
I innkjøpsstrategi 2015-2022 omtales kompetanse og kapasitet i kapittel 3.2.3. Strategiske delmål er 
at kommunen skal ha tilstrekkelig anskaffelseskompetanse og kapasitet til å nå de øvrige delmål. 

I denne sammenheng skal det fokuseres på: 
• å styrke innkjøpsarbeidet  
• å øke kapasitet og kompetanse i den sentrale innkjøpsenheten 
• å øke innkjøpskompetansen i virksomhetene 
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Aktuelle tiltak for å nå delmålet: 
• Obligatoriske kompetansekrav og opplæringsprogram skal utvikles for alle definerte

roller innen anskaffelsesfunksjonen og integreres i medarbeideropplæringen.
• Tung anskaffelsesfaglig kompetanse skal beholdes samlet i den sentrale innkjøpsenheten.
• Den sentrale innkjøpsenheten skal styrkes kapasitetsmessig og spesialiseres mer i retning

av fag og kategorier.

I forbindelse med etablering av ROR-Innkjøp ble det stilt krav om innsparing på innkjøpsområdet for 
Molde kommune og samarbeidskommunene. Det opplyses at det fra etablering har det vært stort 
fokus på innsparing. For å sikre dette har det vært arbeidet med å inngå rammeavtaler på de største 
og viktigste områdene.  

En ansatt har hovedoppgave knyttet til e-handel. 

De siste månedene har det vært arbeidet med etablering av KGV og KAV (se kapittel 2.3.1). Det er 
utarbeidet rutiner og opplæring gjennomføres høsten 2019.  

Det opplyses at ROR-Innkjøp har ansatte med god og relevant utdanning og arbeidserfaring. 

ROR-Innkjøp har fra etablering vært planlagt med leder og fem ansatte. Det opplyses at tilgjengelige 
ressurser i perioder i stor grad har vært benyttet til arbeid med rammeavtaler og e-handel. Dette har 
ført til at andre oppgaver i perioder har vært nedprioritert. 

2.2.6 DIGITALISERING 
I innkjøpsstrategi for Molde kommune gis det i kapittel 3.2.5 tiltak innen teknologi. Teknologi skal 
utnyttes og videreutvikles for en mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon. 

Det skal fokuseres på: 
• Elektronisk støtteverktøy gjennom hele innkjøpsprosessen
• Felles konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
• Felles elektronisk arkiv for kontrakter (KAV)
• Felles eHandelsløsning
• Felles eFakturaløsning
• Felles maler og hjelpeverktøy

Aktuelle tiltak for å nå delmålet: 
• Alle anskaffelser skal administreres i et sentralt konkurransegjennomføringsverktøy

(pt Mercell KGV)
• Alle innkjøpsavtaler skal administreres i et sentralt kontraktsadministrasjonsverktøy

(pt Mercell KAV)
• Alle virksomheter skal gjøre sine operative innkjøp via kommunens eHandelsløsning

(pt Visma Enterprise). Dette gjelder alle innkjøp, ikke bare katalogbestillinger på
eksisterende rammeavtaler.

• Det skal kreves at alle leverandører skal sende sine fakturaer elektronisk gjennom
kommunens eFakturaløsning (pt benyttes Visma som aksesspunkt og EHF som format).

• Det skal utarbeides felles maler for konkurransegjennomføring og avtaleinngåelse/-
oppfølging

• Det skal vurderes anskaffelse av innkjøpsanalyseverktøy for:
o oversikt over forbruk
o overvåking av virksomhetenes lojalitet til inngåtte avtaler
o skape grunnlag for prioritering av framtidige anskaffelsesplaner for optimal

gevinstoppnåelse
o overvåking av leverandørenes overholdelse av inngåtte avtaler
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I kapittel 13 i reglement for innkjøp gis det bestemmelser om oppbevaring av dokumenter:   

«Kommuner skal ha rutiner for betryggende oppbevaring og makulering av all 
saksdokumentasjon knyttet til anskaffelsesvirksomheten. 
Saksdokumentasjon for hver anskaffelse skal oppbevares samlet, systematisk ordnet i 
hensiktsmessig arkivmateriell, og under slike forhold at innholdet ikke er tilgjengelig for 
uvedkommende. 
Ved alle anskaffelser uansett verdi skal det lages en anskaffelsesprotokoll som skal dokumentere 
alle faser i anskaffelsesprosessen. Denne skal oppbevares sammen med annen relevant 
dokumentasjon i forbindelse med anskaffelsen slik at en eventuell kontroll kan gjennomføres». 

 
2.3 PÅGÅENDE OG PLANLAGT UTVIKLINGSARBEID 

 
Molde kommune og samarbeidskommunene har inngått avtale om nytt saksbehandlingssystem. 
Valgt system er Public 360. Systemet vil i Molde kommune bli tatt i bruk 1.1.2020, og noe senere i 
samarbeidskommunene. Det opplyses at Mercell vil bli integrert med det nye 
saksbehandlingssystem. Dette betyr at Mercell skal kunne overføre dokumentasjon automatisk til 
Public 360.  

ROR-Innkjøp har opprettet en gruppe på Teams for innkjøpskoordinatorer og andre som er sentrale 
på innkjøpsområdet. Dette skal sikre informasjon og kommunikasjon til de som har oppgaver knyttet 
til innkjøp. 

2.3.1 KONKURRANSEGJENNOMFØRINGS- OG KONTRAKTSADMINISTRASJONSVERKTØY 
I innkjøpsstrategi for Molde kommune 2015-2022 gis det i kapittel 3.2.5 tiltak innen teknologi. 
Teknologi skal utnyttes og videreutvikles for en mest mulig effektiv anskaffelsesfunksjon. Det 
bestemmes at alle anskaffelser skal administreres i et sentralt KGV og at alle innkjøpsavtaler skal 
administreres i et sentralt KAV.  

Den sentrale innkjøpstjenesten i Molde kommune/ ROR-Innkjøp har siden 2010 benyttet KGV og 
KAV levert av Mercell. Enkelte av samarbeidskommunene har sporadisk brukt verktøyene. Det er 
bestemt at verktøyene skal tas i bruk i alle kommunene. Lisenser er kjøpt og opplæring 
gjennomføres høsten 2019. Verktøyene skal tas i bruk fra 1.1.2020. Bruk av Mercell er forankret i 
innkjøpsstrategien og i rådmannsutvalget.  

Rådmannsutvalget og Innkjøpsrådet mottok i e-post 8.11.2019 informasjon om pågående arbeid 
med innføring av KGV og KAV. 

2.3.2 E-HANDEL 
Innkjøpssamarbeidet har de siste årene hatt egne rutiner for e-handel. ROR-Innkjøp har tilbudt og 
gjennomført opplæring i e-handel. 
 
Det pågår et arbeid med å lage rutiner for å legge inn fritekstbestillinger i e-handelsmodulen. Dette 
er vesentlig for å ha dokumentasjon med og kontroll over hele prosessen fra bestilling til 
fakturabehandling, betaling og kontering. Systemet som er en del av porteføljen Visma Enterprise, 
skal konverteres til samme løsning i Nye Molde kommune. Dette arbeidet må gjøres manuelt og tar 
derfor tid.  

Det opplyses at Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF hittil har gjort lite i forhold til e-
handel. Det er iverksatt prosjekt med Molde Eiendom KF og Molde Vann og Avløp KF om bruk av e-
handel og strukturering av innkjøpsfunksjonen. 
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2.3.3 PROSEDYRER OG RUTINER 
Det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser for terskelverdiene 
knyttet til forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II.  Del I gjelder anskaffelser mellom kr. 100 
000 eks mva og kr. 1 300 000 eks mva. Del II gjelder anskaffelser mellom kr. 1 300 000 eks mva og kr. 
2 000 000 eks mva. Det skal også lages prosedyre og rutiner for gjennomføring av anskaffelser i del 
III, samt forsyningsforskriften som benyttes av Molde Vann og Avløp KF.  
 
2.3.4 MALER 
Det er en rekke maler tilgjengelig i Mercell. Det opplyses at det i tillegg til egne maler vil maler fra 
DIFI bli benyttet. 

2.3.5 OPPLÆRING 
ROR-Innkjøp har i høst arrangert grunnleggende kurs om lov og regelverket på innkjøpsområdet. 
Kurs har vært arrangert for sentrale innkjøpsmedarbeidere i Rauma og Aukra, og for ansatte i 
administrasjonen i Molde kommune. Det deltok 14 på kurs for ansatte i Molde kommune, og noen 
færre på kurs for ansatte i Rauma kommune og Aukra kommune.  

Det er planlagt tilsvarende kurs for innkjøpere i foretakene (Molde Eiendom KF og Molde Vann og 
Avløp KF) og Molde Bydrift.  

Det skal gjennomføres to dagskurs i Mercell KGV og KAV for innkjøpere i innkjøpssamarbeidet i 
slutten av november 2019. Kursene arrangeres for ansatte i Molde kommune (26.11.2019), og 
ansatte i Aukra kommune og Rauma kommune (27.11.2019). Kurset er knyttet til 
basisfunksjonaliteter i tjenestene som leveres av Mercell. 

 

3. OPPGAVER OG ANSVAR 
 
I innkjøpsstrategi for 2015-2022 gis det i kapittel 3.7.3 bestemmelser om internkontroll. Det 
opplyses at det for å sikre en effektiv og samtidig etisk god anskaffelsesfunksjon, må egenkontroll og 
internkontroll videreutvikles og følges opp. Det må i rutinene her skilles mellom ulike former for 
anskaffelser. 

Det vil være behov for enkle rutiner for oppfølging av enkeltkjøp og kjøp på rammeavtaler. Det 
opplyses videre at egenkontrollen er virksomhetenes løpende driftsansvar, mens internkontrollen er 
organisasjonens felles ledelsesansvar knyttet til rådmannen. 
 
For alle typer av anskaffelser er det viktig at ansvaret for eierskap og oppfølging er klart og entydig. 
Det opplyses videre at internkontrollen og egenkontrollen må være dokumenterte prosesser i 
kommunens ledelsessystem.  

Innkjøpsstrategien har i del II mål og tiltak. I kapittel 4 er det bestemmelser om oppfølging av 
strategien. 

 
3.1 OPPGAVER SOM SKAL UTFØRES FOR KOMMUNENE I INNKJØPSSAMARBEIDET 

 
Innkjøpssamarbeidet skal gi kommunene en felles og effektiv innkjøpsordning som sikrer at innkjøp 
gjennomføres i tråd med lov og forskriftskrav. Videre skal samarbeidet sikre god innkjøps-
kompetanse som kan benyttes av kommunene. Samarbeidet skal også sikre effektiv bruk av 
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elektroniske system – både for å implementere innkjøpsavtalene og for å redusere 
transaksjonskostnadene ved innkjøp.  

Samarbeidsavtalen har bestemmelser om myndighet og ansvar. I kapittel 4 gis følgende føringer: 

«Molde kommune er som Vertskommune ansvarleg for administrasjon og drift av samarbeidet 
Vertskommunen pliktar innanfor denne samarbeidsavtalen, og etter delegert mynde frå  
Samarbeidskommunen, å utføre de oppgåver kommunen har etter alle aktuelle lover og 
forskrifter og vedteke reglement for innkjøpsområdet.  
Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen ved at kommunestyret gjev instruks til 
eigen administrasjonssjef/rådmann om delegasjon til rådmannen i Vertskommunen, jf. 
kommuneloven § 28-1b.  
Det er krav om at samarbeidskommunane følgjer vedteke reglement».  

På Molde kommune sin hjemmeside gis følgende informasjon om ROR-Innkjøp 
(www.molde.kommune.no, sist endret: 19.06.2019): 

«Den sentrale innkjøpsseksjonen i Molde kommune er hovedansvarlig for alle innkjøp i 
kommunene Molde, Midsund, Nesset, Aukra og Rauma. 
Vi har et kompetansefaglig ansvar overfor alle kommunale virksomheter. Vi har også ansvar for 
gjennomføring av sektorovergripende innkjøpskonkurranser og inngåelse av avtaler i henhold til 
disse. Arbeidet med å fylle denne rollen er en utfordring, og vi har derfor behov for samarbeid og 
innspill fra alle de aktører vi er i kontakt med».  

I årsrapport for 2018 for Molde kommune gis følgende informasjon om seksjonen ROR-Innkjøp: 

«Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og 
Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av 
innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser». 

I intervju framkommer det at praksis er at den enkelte kommune/ virksomhet er ansvarlig for 
anskaffelser knyttet til bygg og anleggsinvesteringer. Ansvar for den enkelte anskaffelsen ligger på 
den kommune som foretar innkjøpet.  

3.2 OPPGAVER SOM ROR-INNKJØP SKAL UTFØRE FOR MOLDE KOMMUNE 

Ansvar og oppgaver lagt til ROR-Innkjøp er gitt i samarbeidsavtale. Det opplyses at prioritering av 
oppgaver som ROR-Innkjøp skal gjennomføre for den enkelte kommune styres av rådmannsutvalget 
og gjøres i praksis av innkjøpsrådet. Det opplyses at ROR-Innkjøp ikke har hatt kapasitet til å bistå og 
følge opp alle innkjøp i kommunene. Den enkelte kommune følger opp arbeidsoppgaver som ikke er 
lagt til ROR-Innkjøp eller oppgaver som ROR-Innkjøp ikke har kapasitet til å gjennomføre. 

Molde kommune har etablert en strategisk innkjøpsgruppe (se kapittel 2.2.4). Innkjøpssjef innhenter 
innspill til prioriterte oppgaver fra tjenesteområdene. Sak legges fram for strategisk innkjøpsgruppe 
som bestemmer hvilke oppgaver kommunen skal argumentere for at ROR-Innkjøp skal prioritere. 

Det opplyses at bygg- og anleggskontrakter normalt inngås av den enkelte kommune/ virksomhet 
selv. I disse sakene engasjeres ofte eksterne rådgivere som prosjektledelse. Prosjektledelsen har 
oppgave med å sikre at innkjøp skjer i henhold til lov og forskriftskrav. Noen prosjektledere tar 
kontakt med ROR-Innkjøp for å drøfte ulike forhold. 

http://www.molde.kommune.no/
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3.3 RUTINER FOR OPPFØLGING AV SAMARBEIDSAVTALEN 

 
I samarbeidsavtalen bestemmes det at det årlig skal utarbeides en handlingsplan i tråd med vedtatt 
4-årig strategi for innkjøpsområdet. Handlingsplanen skal legges fram for samarbeidskommunene i 
forbindelse med budsjettbehandling hvert år.  
 
Det er opprettet et innkjøpsråd med representanter for alle kommunene. Oppgaven til rådet er å 
sikre faglig medvirkning i utvikling av innkjøpssamarbeidet. Blant annet skal innkjøpsrådet utarbeide 
forslag til strategi og handlingsplan som del av saksforberedelsen til rådmannen i vertskommunen. 

Innkjøpsstrategien definerer mål og tiltak for perioden 2015-2022. Det går fram av dokumentet at 
målsettingen er at den sentrale innkjøpsenheten (ROR-Innkjøp) skal ha overordnet faglige ansvar for 
hele anskaffelsesfunksjonen.  

Det er ikke lagt fram dokumentasjon som viser at innkjøpsstrategien er revidert. Det opplyses at 
strategien skal revideres våren 2020.  

 
3.4 RUTINER FOR OPPLÆRING 

 
ROR-Innkjøp gjennomfører opplæring av ansatte med oppgaver knyttet til innkjøp. Det har vært 
opplæring i samarbeidskommunene, og samarbeidskommunene har vært invitert til felles 
opplæringsdager i Molde.  

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har deler av opplæring i regi av ROR-
Innkjøp blitt nedprioritert. 

ROR-Innkjøp forholder seg til innkjøpskoordinator i den enkelte kommune og det forventes at 
koordinator videreformidler informasjon internt i kommunen. For Molde kommune formidler ROR-
Innkjøp informasjon direkte til enhetene. 

Innkjøpssystemene som kommunene nytter har ofte egne opplæringsmoduler og e-læringskurs. 
Dette gjelder for eksempel for Visma Enterprise og Mercell. 

 
3.5 RUTINER SOM SKAL SIKRE TILGANG TIL REGELVERK OG RETNINGSLINJER 

 
ROR-Innkjøp har intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer/ rutiner, 
retningslinjer etc er tilgjengelig.  
 
Ansatte i samarbeidskommunene har siden sommeren 2019 hatt tilgang til intranettsiden. Det 
opplyses at dette fungerer greit. Tidligere var det kun ansatte i Molde kommune som hadde denne 
tilgangen. Aktuelle dokumenter ble distribuert til innkjøpskoordinatorene. 
 
Intranettsiden er i dag ikke komplett, men forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel av desember 
2019. 

 

4. RAMMEAVTALER 
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I reglement for innkjøp gis det i kapittel 5 bestemmelser om innkjøpsrutiner. Det bestemmes i kapittel 
5.1 at:  

«Den til enhver tid gjeldende lov og forskrift om offentlige anskaffelse skal anvendes ved alle 
tildelinger av offentlige vare-, tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter og gjelder kontrakter som 
omhandler kjøp, avbetalingskjøp, leasing eller leie.   

Der det finnes en gyldig rammeavtale, skal denne benyttes. Der det ikke finnes noen 
rammeavtale er hovedregelen at det skal foretas en anbudskonkurranse. Uansett hvilken måte 
det blir kjøpt inn på skal kjøpet baseres på reell konkurranse, lik behandling av leverandørene, 
ikke diskriminering av leverandører på grunn av nasjonalitet eller lokal tilhørighet, åpenhet, 
forutsigbarhet og etterprøvbarhet». 

4.1 RUTINER FOR UTARBEIDELSE AV RAMMEAVTALER 

I forbindelse med inngåelse av rammeavtaler benytter ROR-Innkjøp KGV og KAV. Verktøyene har 
rutiner som skal følges. ROR-Innkjøp har ut over de nevnte rutinene ikke utarbeidet egne rutiner på 
området. Slike vil bli innarbeidet med Mercell-rutinene i forbindelse med innføring av Mercell KGV 
og KAV i samarbeidskommunene i 2019.  

Det opplyses at tidligere har rammeavtalene blitt inngått med store rabatter for prefererte varer (de 
mest kjøpte varene) og mindre rabatter for andre varer. Nyere rammeavtaler har et større antall 
prefererte varer og dermed også større rabatter på flere varer. 

4.2 RUTINER FOR OPPFØLGING AV RAMMEAVTALER 

I rammeavtalene som ROR-Innkjøp har ansvar for foreligger det normalt punkt om oppfølging eller 
statusmøter med leverandører. 

I rammeavtaler der dette er aktuelt er det eget punkt om lønns- og arbeidsvilkår, og etiske krav. Der 
det er aktuelt vil det være eget punkt om miljøkrav. I forbindelse med avtaleinngåelse stilles det ved 
behov krav om egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS).   

Det opplyses at oppfølging av disse kravene vil variere ut fra arbeidskapasitet. 

Leverandør skal i henhold til avtale sende statistikk over bruk av rammeavtalene hvert år. ROR-
Innkjøp skal gjennomgå rammeavtalene årlig.  

Det opplyses at det er ønskelig at statistiker kan hentes ut fortløpende gjennom året. Det opplyses at 
oppfølging av rammeavtalene tar tid og at dette i perioder med kapasitetsutfordringer har vært 
nedprioritert. 

Nye rutiner for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet 
av DIFI. Kontraktsoppfølging skal planlegges i forbindelse med gjennomføring av konkurranse. 
Evalueringsskjema legges inn i konkurransedokumentene slik at leverandør blir kjent med dette 
tidlig.  

Oppfølging av avtaler og rammeavtaler sikres ved at oppgaver og dato legges inn i Mercell. Når dette 
gjøres vil den ansvarlige for oppfølgingen (saksbehandler) motta e-post når oppfølging eller 
evaluering skal gjennomføres. Det opplyses at dette er et godt verktøy for å sikre 
kontraktsoppfølging og evaluering. 
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4.3 RUTINER FOR OVERSIKT OVER RAMMEAVTALER 

 
ROR-Innkjøp har intranettside der regelverk, rammeavtaleoversikter, prosedyrer, retningslinjer etc 
er tilgjengelig. ROR-Innkjøp har oversikt over rammeavtaler i Excel på intranettsiden. Det gis blant 
annet informasjon om: 

• Produktområde 
• Avtaleleverandør 
• Dato når avtale utgår 
• Mulig prolongering 
• Hvilke kommuner avtalen gjelder 
• Ansvarlig for konkurransen/ avtalen 

 
Oversikten på ROR-Innkjøp sin intranettside skal til enhver tid være oppdatert. Ansatte i 
samarbeidskommunene har siden sommeren 2019 hatt tilgang til intranettsiden. Tidligere var det 
kun ansatte i Molde kommune som hadde denne tilgangen. Oversikt over rammeavtaler ble da 
sendt jevnlig til innkjøpskoordinatorene. 

Rammeavtalene er i stor grad tilgjengelige i e-handelsportal. Gjennom dette er avtalene tilgjengelig 
for den enkelte ansatt som bestiller varer og den som godkjenner kjøpet.  

 
4.4 RUTINER FOR E-HANDEL 
 
ROR-Innkjøp har utarbeidet opplæringsdokumenter og rutinebeskrivelser for e-handel. 
Dokumentene finnes ved bruk av lenke på forside til Visma Enterprise.  

Dokumenter som vi har fått forelagt er: 

• eHandel brukerveiledning, elektronisk bestilling av varer og tjenester fra bestilling til 
betaling, datert 10.10.2016. Innholdsfortegnelsen følger som vedlegg 4.  

• eHandel og regnskap 
• eHandel i ROR-Innkjøp 
• ROR-Innkjøp prosesskart 

Innkjøpssamarbeidet har de siste årene hatt egne rutiner for e-handel. ROR-Innkjøp har tilbudt og 
gitt opplæring i e-handel. 

  

5. KONTROLL 
 
5.1 RUTINER FOR KONTROLLER AV INNKJØP SOM UTFØRES AV ROR-INNKJØP 

 
ROR-Innkjøp skal gjennomgå innkjøpsavtalene årlig. Leverandør skal i henhold til avtale sende 
statistikk over bruk av rammeavtalene hvert år. 
 
Nye rutiner for kontraktsoppfølging er utarbeidet av ROR-Innkjøp. Disse er basert på mal utarbeidet 
av DIFI. Kontraktsoppfølging skal nå planlegges i forbindelse med gjennomføring av konkurranse. 
Evalueringsskjema legges inn i konkurransedokumentene slik at leverandør blir kjent med dette 
tidlig. 
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Oppfølging av avtaler og rammeavtaler sikres ved at oppgaver og dato legges inn i Mercell KAV. E-
postvarsel vil da komme til saksbehandler når oppfølging eller evaluering skal gjennomføres. Det 
opplyses at dette, når det tas i bruk, vil være et godt verktøy for å sikre kontraktsoppfølging og 
evaluering. 

Det opplyses at det i perioder med kapasitetsutfordringer har dette arbeidet vært nedprioritert. 

 
5.2 RUTINER FOR KONTROLLER AV INNKJØP SOM UTFØRES AV KOMMUNEN 
 
ROR-Innkjøp har ikke oppfølging av avtaler som enhetene i kommunen eller foretakene inngår. Det 
opplyses at ROR-Innkjøp gir råd og veiledning til enheter som tar kontakt. Oppfølging og kontroll 
ivaretas av den aktuelle kommune/ virksomhet. 

 
5.3 RUTINER FOR AVVIKSMELDINGER KNYTTET TIL INNKJØP 

 
Molde kommune har det elektroniske kvalitetsstyringssystemet «Rettesnora» som skal ivareta 
kravet om internkontroll og kvalitetskrav som lover, forskrifter og egne standarder stiller. 
Kvalitetssystemet har prosedyre for melding av avvik. Avvik kan meldes elektronisk i systemet. 

Det opplyses at det normalt ikke meldes avvik i forhold til innkjøp i dette systemet. Feil og avvik tas 
opp i møter eller direkte med innkjøpssjef eller ansatte i ROR-Innkjøp.   

 
5.4 ANDRE KONTROLLHANDLINGER 

 
Statlige tilsynsorgan har oppgaver knyttet til kontroll av eller tilsyn med ulike forhold knyttet til 
kontrakter. 
 
Arbeidstilsynet gjennomførte høsten 2019 tilsyn med hvordan Molde kommune sikrer etterlevelse 
av lønns og arbeidsforhold i bygge- og anleggskontrakter og enkelte tjenestekontrakter. I tillegg ble 
det undersøkt om det i inngåtte avtaler er bestemmelser om sanksjoner ved brudd. 
 
Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) håndterer klager som gjelder brudd på regelverket 
for offentlige anskaffelser. Molde kommune har de siste årene hatt få klager.  

 

6. RAPPORTERING 
 
6.1 RUTINER FOR RAPPORTERING FRA ROR-INNKJØP  
 
Samarbeidsavtalen har bestemmelser om rapportering fra vertskommunen til samarbeids-
kommunene. Det bestemmes at driftsrapporter og andre aktuelle saker som omhandler driften skal 
legges fram til orientering og drøfting med rådmennene i samarbeidskommunene. 
 
Videre bestemmes det at Molde kommune som vertskommune minst tre ganger pr. år i forbindelse 
med tertialrapportering skal rapportere til samarbeidskommunene. Rapporteringen skal inneholde 
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generell informasjon om driftssituasjon inkludert økonomisk situasjon og framdrift i forhold til 
planlagt arbeid. Det opplyses at det ikke rapporteres om dette tre ganger hvert år.  

Rådmannsutvalget har besluttet at det skal avgis statusrapport om pågående og nylig ferdigstilte 
prioriterte konkurranser om rammeavtaler og større investeringskjøp som gjennomføres av ROR-
Innkjøp. Det skal rapporteres på dette hver måned på e-post. Normalt sendes dette til medlemmene 
i rådmannsutvalget og innkjøpsrådet for videreformidling internt i kommunen. I Molde kommune 
sendes e-posten også til enhetslederne og lederne i kommunale foretak. I sommermånedene 
rapporteres det ikke. Siste rapport omtaler aktivitet per 31. oktober. Fra og med denne måned 
inneholder rapporten også informasjon om pågående prosjekter utenom konkurranser. 

I innkjøpsstrategi for Molde kommune 2015-2022 legges det til grunn at elementer fra vedtatt 
innkjøpsstrategi skal legges inn som en del av indikatorene for internkontroll. Det opplyses videre at 
det bør videreutvikles mål og måleindikatorer for å måle anskaffelser innenfor avtaler, og volumet 
av disse sammenholdt med de totale anskaffelsene ut fra definerte kostnadsarter. 

I Visma BI finnes det pr i dag kun én mulig måleindikator for innkjøp, andel e-handelskjøp. Her er det 
satt en målsetting på 30 % andel, mens dagens andel er målt til 12 %. Denne andelen er forventet å 
øke betraktelig når arbeidet med rutiner for og fritekstbestillinger i e-handel vinter/ vår 2020. 

Innkjøpsstrategien skal følges opp gjennom virksomhetsplanlegging, lederavtaler og 
lederoppfølging, og resultater skal inntas i ordinær årshjulrapportering. Vi har ikke fått framlagt 
dokumentasjon på at dette gjennomføres. 

6.2 INFORMASJON TIL KONTROLLUTVALGET 

Kontrollutvalget har de siste årene anmodet om, og mottatt, en årlig oppdatering av status på 
innkjøpsområdet. Statusoppdatering er gitt av innkjøpssjef i kontrollutvalget i møte på våren, og er i 
stor grad knyttet til status for rammeavtaler 



Møre og Romsdal Revisjon IKS │ Kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp │ Molde kommune 
 

20 
 

VEDLEGG 
 

1. SAMARBEIDSAVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID  

 
Kommunestyret i Molde kommune vedtok opprettelse av et innkjøpssamarbeid i møte 3.9.2015 i sak 
59/2015. Tilsvarende vedtak ble truffet av kommunestyrene i de fire samarbeidskommunene høsten 
2015. 
 

Vedtaket i Molde kommunestyre i sak 59/2015: 
1) Molde kommune inngår interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet – gjeldande frå 

01.01.2016. Samarbeidet vert organisert som administrativ vertskommunesamarbeid etter 
Kommunelova § 28 b med Molde kommune som vertskommune. Vedlagt forslag til 
samarbeidsavtale godkjennast. 

2) Det vert teke omsyn til deltaking i samarbeidet ved handsaming av budsjettet for 2016. 
3) Innkjøpsstrategi for Molde kommune skal også gjelde for det interkommunale samarbeidet. 

Rådmannen i Molde kommune (vertskommunen) får mynde å tilpasse strategidokumentet  
som følgje av dette. 

4) Reglement for samarbeidet vert teke til orientering.  
 

 
Under gjengis innholdet i samarbeidsavtalen. 
 
Samarbeidsavtale om administrativt vertskommunesamarbeid på innkjøpsområdet  

1. Om samarbeidsavtalen  
Denne avtalen gjeld interkommunalt samarbeid på innkjøpsområdet med heimel i Lov om 
kommunar og fylkeskommunar av 25. 09. 1992 nr. 107 (Kommunelova), organisert som 
administrativt vertskommunesamarbeid (Kommunelova § 28-1b).  
 
2. Avtaleparter  
Vertskommune: Molde kommune  
 
Samarbeidskommune: XXXXX kommune  
 
(Andre samarbeidskommunar: aa, bb, cc)  
 
3. Formål for avtalen  
1. Samarbeidskommunane skal gjennom samarbeidet ha ei felles og effektiv innkjøpsordning som 
sikrar både effektive innkjøp og prosessar som tilfredsstiller regelverket innanfor offentlige 
anskaffingar.  
 
2. Innkjøpssamarbeidet skal sikre ei sams innkjøpskompetanse som kan vere rådgivande ovanfor 
anskaffingar ute i kommunane.  
 
3. Innkjøpssamarbeid skal samstundes ivareta effektiv bruk av elektroniske system – både for å 
implementere innkjøpsavtalane og for å redusere transaksjonskostnadane knytt til innkjøp.  
 
4. Gjennom innkjøpssamarbeidet skal sekundære omsyn som miljø, sosial dumping, etiske 
retningslinjer, leverandørutvikling takast omsyn til m.m.»  
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4. Mynde  og ansvar
Molde kommune er som Vertskommune ansvarleg for administrasjon og drift av samarbeidet

Vertskommunen pliktar innanfor denne samarbeidsavtalen, og etter delegert mynde frå  
Samarbeidskommunen, å utføre de oppgåver kommunen har etter alle aktuelle lover og forskrifter 
og vedteke reglement for innkjøpsområdet.  

Samarbeidskommunen delegerer vedtakskompetansen ved at kommunestyret gjev instruks til eigen 
administrasjonssjef/rådmann om delegasjon til rådmannen i Vertskommunen, jf. kommuneloven § 
28-1b.

Det er krav om at samarbeidskommunane følgjer vedteke reglement. 

5. Økonomi
Samarbeidskommunen skal overføre tre gonger pr. år til Vertskommunen vederlaget for deltaking i
det interkommunale vertskommunesamarbeidet. Vertskommunen fakturerer avtalt beløp.

Det vert gjort ei avrekning ved årslutt kvart år. Eventuelt overskot tilbakeførast kommunane eller 
vertskommunen sender tilleggsfaktura for endeleg oppgjer i samsvar med fordelingsnøkkel.  

Kostnadene fordelast etter følgjande fordelingsnøkkel; 30 % lik del for alle deltakar kommunane og 
70 % etter innbyggjartal.  

Vederlaget skal dekke: 
Lønn og sosiale kostnader (inklusive pensjonsforpliktingar)  
Kontorlokale og felleskostnader knytt til desse   
Kompetansetiltak  
Reisekostnader 
Telefoni, PC og kostnader til lisensar som f.eks. Windows, Office ol,   
Lisenskostnader for fagsystem  
Administrasjon av vertskommunesamarbeidet ; Arkiv, økonomi, personal, informasjon m.m. 

Dersom ein felles konkurranse medfører erstatningskrav skal kostnadene fordelast etter same 
fordelingsnøkkel som kostnadene elles.   

6. Personal
Vertskommunen Molde kommune har arbeidsgjevaransvar.

7. Organisering, styringsdialog og samarbeidsrutiner
Det skal årleg utarbeidast ein handlingsplan i tråd med vedteken 4-årig strategi for innkjøpsområdet
som leggast føre samarbeidskommunane i samband med budsjettbehandlinga kvart år.

Rådmannsutval:  
Rådmennene i Vertskommunen og samarbeidskommunane utgjer rådmannsutvalet for samarbeidet. 

Rådmannen i Vertskommunen er leiar for rådmannsutvalet.  

Rådmannen i vertskommunen legg fram driftsrapportar  og andre aktuelle saker som vedkjem drifta 
til rådmennene i Samarbeidskommunane til orientering og drøfting.  
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Vertskommunen skal minimum 3 gongar pr. år rapportere til Samarbeidskommunane. Rapporteringa 
skal innehalde generell informasjon om driftssituasjon inkl. økonomisk situasjon og framdrift i 
forhold til planlagt arbeid.   
  
Innkjøpsråd: 
Det opprettast innkjøpsråd med representantar for alle deltakarkommunane. 
Samarbeidskommunane pliktar seg til ei kvar tid å informere innkjøpssamarbeidet om kven 
kommunens representant i innkjøpsrådet er, og til å gje vedkomande anledning til å delta i arbeidet i 
innkjøpsrådet.  
 
Innkjøpsrådet si oppgåve er å sikre fagleg medverknad frå alle deltakarkommunane i utviklinga av 
innkjøpssamarbeidet. Mellom anna skal innkjøpsrådet utarbeide forslag til strategiar og 
handlingsplanar som del av saksførebuing til rådmannen i Vertskommunen.  
 
Produktansvarlig:  
For å sikre at kommunen til ei kva tid har ei innkjøpsordning som tener kommunens interesser ut fra 
eit produktfaglig brukarperspektiv, sørgjer innkjøpsansvarlige for at kommunene til ei kva tid har ein 
medarbeidar med det produkt- og brukerfaglege ansvaret for ordninga innan et nærare definert 
produktområde.  
  
8. Ved usemje  
Eventuell tvist søkjast løyst ved forhandlingar før den eventuelt vert bringa inn for dei ordinære 
domstolane.  
 
9.  Opphøyr av samarbeidet  
Uttreden av samarbeidet kan skje frå 1. januar kvart år.  
 
Oppseiing av avtalen skal sendast skriftleg til  vertskommunen seinast eit år før ønskje om å tre ut av 
samarbeidet. 
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2. INNKJØPSSTRATEGI

Kommunestyret i Molde kommune vedtok i møte 13.11.2014 en innkjøpsstrategi for i perioden 
2015-2022. Dette var før ROR-Innkjøp ble etablert. Kommunene som får tjenester fra ROR-innkjøp 
gav i forbindelse med inngåelse av avtaler sin tilslutning til Molde kommune sin strategi. 

Under gis oversikt over innholdsfortegnelsen i innkjøpsstrategien.  

Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling 
1. Bakgrunn og hensikt med strategien

1.1 Kommunens anskaffelsesfunksjon
1.2 Regelverk om offentlige anskaffelser
1.3 Utfordringer og risikoforhold
1.4 Trender og utviklingstrekk
1.5 Forhold til andre kommunale styringssystem

2. Nåværende situasjon for anskaffelsesfunksjonen
2.1 Innkjøpsmønster
2.2 System og teknologi

3. Ønsket framtidig utvikling
3.1 Organisering
3.2 Roller
3.3 Kompetanse og kapasitet
3.4 Prosesser
3.5 Teknologi
3.6 Samfunnsansvar
3.7 Styring, oppfølging og internkontroll

Del II Mål og tiltak 
1. Rammeverk
2. Definisjoner
3. Mål og strategiske veivalg

3.1 Overordnede målsettinger
3.2 Strategiske delmål og mulige tiltak for Molde kommune sin anskaffelsesfunksjon

4. Oppfølging av strategien
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3. REGLEMENT FOR INNKJØP I AUKRA, MOLDE, NESSET, RAUMA, MIDSUND 

 
Reglement er felles for kommunene som deltar i samarbeidet, og gir sammen med vedtatt 
samarbeidsavtale føringer for utøvelse av innkjøp. Reglementet gjelder også for alle underliggende 
heleide virksomheter i kommunene som er omfattet av regelverk for offentlige anskaffelser. 

Under gis oversikt over innholdsfortegnelsen i reglement for innkjøp.   

1. Innledning 
2. Mål for anskaffelsesvirksomheten 
3. Etiske prinsipper: 

3.1 Generelt 
3.2 Leverandør kontakt 
3.3 Personlige fordeler/ gaver 
3.4 Tjenestereiser 
3.5 Inhabilitet 

4. Lovgrunnlag 
4.1 Lov, forskrifter og bestemmelser 

5. Innkjøpsrutiner 
5.1 Generelt 
5.2 Anskaffelse på områder uten rammeavtale/kontrakt 

6. Sjekkliste ved anskaffelser 
7. Krav til leverandører 
8. Alminnelige regler for konkurransen 
9. Kriterier for valg av tilbud/ leverandør 
10. Kvalitet og miljøhensyn 
11. Inngåelse av kontrakter 
12. Leveranseoppfølging 
13. Dokumentbehandling/ arkivering 
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4. RUTINEBESKRIVELSER FOR E-HANDEL 

 
ROR-Innkjøp har utarbeidet et dokument med rutinebeskrivelser for e-handel. Dokumentet vi har 
fått forelagt er datert 10.10.2016 og er betegnet eHandel, elektronisk bestilling av varer og tjenester 
fra bestilling til (betaling).  
 

Startside på Visma Enterprise 
Startside på ehandel 
Mine parameterer 
Opprett ny handlevogn 
Bestilling av katalog vare 
Artikkeldetaljvindu av en katalog vare 
Send handlevogn til godkjenning 
Godkjenning av handlevogn 
Handleliste 
Bestilling av formular vare (fritekst) 
Bestilling vis ekstern nettbutikk (punchout) 
Varemottak 
Arkiv 
Fakturautligning 

 
   



Fra: Dahl, Arne Sverre
Til: Aspen, Jane Anita
Kopi: Roald, Britt Rakvåg; Thrana, Kurt Magne; Bye, Roar
Emne: SV: Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp - mulighet for uttalelse.
Dato: 26. november 2019 12:03:59

Kontrollutvalget i Molde kommune
v/Jane Anita Aspen

Viser til e-post mottatt sist fredag ettermiddag, 22.11.19 med mulighet for å gi uttalelse til
mottatt saksframlegg i løpet av tirsdag 26.11.19. Rådmannen konstaterer at det gis svært korte
tidsfrister for å avgi uttalelse.

Rådmann har hatt en god dialog med revisjonen under deres arbeid med kartleggingen og har
ingen ytterligere kommentarer til rapporten.

Det er rådmannen sin oppfatning at revisjonen sin kartlegging gir en mer nyansert og helhetlig
beskrivelse av rutiner og hvordan disse praktiseres enn hva som kommer fram i
saksframlegget. Rådmannen har merket seg revisjonen sin oppsummering og vurdering av hva
kartleggingen viser.

Rådmannen vil bemerke følgende:

Det står i rapporten at ROR Innkjøp har jobbet mye med å bistå kommunene i
anskaffelsesprosesser, mens det i saksframlegget skrives at de kun har prioritert
rammeavtaler og e-handel.
Det fremheves at det ikke har vært rapportert til kommunene jfr avtale, men sies
ingenting om at det i stedet sendes månedlige rapporter om aktivitet og at det utarbeides
årlig handlingsplan/prioritering av avtaler etter en omfattende prosess som er beskrevet i
kartleggingen.
Det fremheves at rådmannsutvalget kun har hatt tre møter, men nevner ikke
møteaktiviteten i innkjøpsrådet, både i Molde og det interkommunale.
Det skrives at det ikke er tatt grep når ROR-Innkjøp ikke har klart å følge opp det som
ligger i samarbeidsavtalen og innkjøpsstrategien. ROR Innkjøp har blitt styrket med en
midlertidig ressurs utover den bemanningsplan som en er omforent om i samarbeidet.
Knapphet på ressurser er det mange tjenesteområder som opplever og må derfor gjøre
nødvendige prioriteringer og justering av rutiner. I ROR Innkjøp gjelder det bl.a. hvordan
det rapporteres og gjennomføres opplæring.
Når har en strategi blitt å betrakte nærmest som en forskrift, noe som er absolutt, ref.
punktet om konkurransegjennomføringsverktøy? Arbeidet med dette er godt omtalt i
kartleggingen.
Innkjøpsstrategien er gjeldende for perioden 2015-2022. Det er opplyst at strategien vil bli
revidert i 2020 etter etableringen av nye Molde kommune.

Rådmannen avstår fra ytterligere kommentarer til saksframlegget.

Med hilsen
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mailto:britt.rakvag.roald@molde.kommune.no
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Arne Sverre Dahl 

Fra: Aspen, Jane Anita <jane.anita.aspen@molde.kommune.no> 
Sendt: 22. november 2019 14:26
Til: Dahl, Arne Sverre <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>
Emne: Kartlegging av rutiner ROR-Innkjøp - mulighet for uttalelse.

Hei

Revisjonen har gjort en kartlegging av rutiner i ROR-Innkjøp på bestilling fra Kontrollutvalget i
Molde kommune. Revisjonen har sendt kartleggingen til uttale til rådmannen.

Sekretariatet har på bakgrunn av kartleggingen utarbeidet et saksfremlegg som skal legges frem
for kontrollutvalget i Molde kommune (det avtroppende) 3.12.2019.

Rådmannen gis her mulighet til å komme med en uttalelse, dersom det er ønskelig.
Møteinnkallingen må sendes ut til utvalget tirsdag 28.11.

Jane Anita Aspen
daglig leder

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
Tlf:               71 11 15 79/91 37 11 12
e-post:  postmottak@kontrollutvalgromsdal.no

 jane.anita.aspen@molde.kommune.no
Hjemmeside:            http://www.kontrollutvalgromsdal.no
Besøksadresse:        Hamnegata 35, 4. etg., Molde
Org.nr.:  912 503 771
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NUMMERERT BREV NR 1/2020 – FORELØPIG INNBERETNING OM 

ØKONOMISK MISLIGHOLD 

Sekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget tar revisors foreløpige rapport til orientering og avventer endelige 

innberetning når forholdet er endelig avklart.  

Saksopplysninger 

Etter kommuneloven §24-7 Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor, 1. ledd bokstav e) 

skal revisor gi skriftlig meldinger om enhver mislighet. Melding som nevnt i 1. ledd skal 

sendes i nummerert brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.  

Vedlagt følger: 

• Nummerert brev 1/2020 – Foreløpig innberetning om økonomisk mislighold vedlagt notat

fra administrasjonen (u.off. jf Off.loven 13, fvl. § 13.1, deles ut i møte).

VURDERING 

Møre og Romsdal Revisjon SA ble 11.1.2020 gjort kjent med at administrasjonen hadde 

avdekket et mislighold. Revisor bad om informasjon om saken og informerte kommunen om 

revisors varslingsplikt til kontrollutvalget.  

23.1.2020 har revisor mottatt et notat fra administrasjonen som omhandler forholdet. I notatet 

fremgår det at saken er politianmeldt og det pågår en personalsak. Det fremgår også at det nå 

er laget rutiner slik at det forholdet som ble avdekket, ikke lenger skal være mulig.  

Revisor vil sende kontrollutvalget en endelig innberetning når forholdet er endelig avklart. 

Jane Anita Aspen 

 daglig leder 
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PLAN FOR OPPFØLGING AV ANBEFALINGER I FORVALTNINGSREVISJONS-

PROSJEKT «INTERNKONTROLL I RAUMA KOMMUNE» 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens plan til orientering, og ber om en status for arbeidet 

kontrollutvalgets møte 15.6.2020. 

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon blir fulgt opp 

og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget i Rauma vedtok i møte 29.11.2018, sak 36/18, å bestille en 

forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Rauma kommune.»  

 

Internkontroll var ikke et tema som var tatt med i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019, 

men kontrollutvalget valgte å prioritere dette temaet på bakgrunn av uforutsette forhold som 

hadde oppstått i planperioden.  

 

Kontrollutvalget behandlet rapporten i møte 12.9.2019, sak 26/19, og ble oversendt 

kommunestyretfor endelig vedtak. Rapporten finner dere her: 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma 

 

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 14.11.2019, sak 120/2019: 

 

1. Rauma kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Rauma 

kommune til etterretning og slutter seg til følgende anbefalinger fra kontrollutvalget: 

a. Rauma kommune skal arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges 

i internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse.  

b. Rauma kommune skal sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle 

prosedyrer. Viktig informasjon som bør gis er type prosedyre (IK eller HMS), 

dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for 

gjennomgang eller revisjon.  

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma.396664.no.html


c. Rauma kommune skal vurdere om ledelsens gjennomgang av internkontroll

skal tas i bruk som verktøy på overordnet nivå.

d. Rauma kommune skal klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre

arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.

e. Rauma kommune skal kartlegge de ansattes bruk av internkontrollsystemet.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at

dette arbeidet gjennomføres.

3. Kommunestyret ber om at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig plan for

oppfølging av anbefalingene til første møte i kontrollutvalget 2020.

Vedlagt følger: 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Internkontroll i Rauma kommune, xlsx-fil

mottatt 14.2.2020 (vedlagt).

VURDERING 

Kontrollutvalget skal i denne saken se til at kommunestyrets vedtak er fulgt opp ved at 

rådmannen er bedt om å lage en plan for oppfølging av anbefalingene til førts møte i 

kontrollutvalget 2020.  

Kontrollutvalget har 14.2.2020 mottatt en xlsx-fil som viser en plan for oppfølging av 

anbefalingene. I planen som kontrollutvalget har mottatt er det ikke kommentert oppfølging 

av punkt e). Dette var ikke ført opp som et eget punkt i revisjonsrapporten, men ble lagt til 

under kontrollutvalgets behandling og vedtatt av kommunestyret. Sekretariatet har bedt 

rådmannen gi en plan for oppfølging av dette punktet i møte 25.2.2020.  

I planen er det ført opp tiltak knyttet til hver av anbefalingene der det er satt hvem som er 

ansvarlig og en tidsplan. Fler av tiltakene. Flere av tiltakene følges opp fortløpende, mens 

noen er det satt opp et tidspunkt for gjennomføring. Av de tiltakene som har fått et tidspunkt 

for gjennomføring, så ser det ut til at det siste er i løpet av mai. Sekretariatet vurdere det som 

positivt at det er identifisert ansvarlige for oppfølgingen.  

Konklusjon  

Sekretariatet vurdere at rådmannen har laget en plan for oppfølging av anbefalingen. Når det 

gjelder plan for oppfølging av pkt. e) så er det bedt om at dette gis i kontrollutvalgets møte 

25.2.2020. Ut fra planen ser det ut til at det er naturlig at kontrollutvalget ber om en 

statusrapport for arbeidet med oppfølging av anbefalingene til kontrollutvalgets møte i juni.  

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



Basert på våre undersøkelser gis følgende anbefalinger:
·  Rauma kommune bør arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges i internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse. 
·  Rauma kommune bør sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle prosedyrer. Viktig informasjon om bør gis er type prosedyre (IK eller HMS), dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for gjennomgang eller revisjon. 
·  Rauma kommune bør vurdere om ledelsens gjennomgang skal tas i bruk som verktøy på overordnet nivå.
·  Rauma kommune bør klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.

Tema 1: 
Rauma kommune bør arbeide videre med å sikre at aktuelle prosedyrer legges i internkontrollsystemet og at ansatte benytter disse. 

Tiltak Ansvar Tidsfrist
Status følges opp på ledelsens gjennomgang (se tiltak under tema 3) Toril Fortløpende
Systematisk registrering av dokumenter i portal Tjenesteområdeledere Fortløpende
Sikre at alle nyansatte får opplæring i systemet Nærmeste leder Fortløpende
Sikre at alle nye ledere får opplæring i systemet I henhold til etablert rutine Fortløpende

Tema 2: 
Rauma kommune bør sikre at standardinformasjon gis i innledning til alle prosedyrer. Viktig informasjon om bør gis er type prosedyre (IK eller HMS), dokumentnavn, revisjonsnummer, dato for godkjenning og tidspunkt for gjennomgang eller revisjon. 

Tiltak Ansvar Tidsfrist
Lage en prosedyre for dokumentproduksjon Harald 01.mar
Informere om den nye prosedyren Tj områdeledere mai
Gradvis omlegging i henhold til ny prosedyre Tj områdeledere fortløpende

Tema 3: 
Rauma kommune bør vurdere om ledelsens gjennomgang skal tas i bruk som verktøy på overordnet nivå.

Tiltak Ansvar Tidsfrist
Lage prosedyre for ledelsens gjennomgang Harald 01.mar
Rådmanne kaller inn til første møte Toril Ultimo april

Tema 4:
Rauma kommune bør klargjøre hva som skal meldes som avvik, og videreføre arbeidet med å få ansatte til å melde avvik.

Tiltak Ansvar Tidsfrist
Gjennomgang prosedyre 03 Avvikhåndtering i ledelsens gjennomgang Tjenesteområdeledere ultimo april
Sikre opplæring av nyansatte Ref etablert rutine fortløpende
Fast punkt i ledelsens gjennomgang Toril fortløpende
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DIALOGMØTE MED REVISOR OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens gjennomgang til orientering og ber om at kontrollutvalgets 

innspill blir tatt med i det videre arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommuneloven § 23-3 og 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved eierskapskontroll følger av kommuneloven § 23-4 og 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5.   

 

I kontrollutvalgsmøte 19.10.2019, bestilte utvalget ei risiko- og vestligvurdering av 

kommunen si virksomhet og virksomhet i kommunens selskap for å finne ut hvor det er størst 

behov for forvaltningsrevisjon. Samt en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap, for å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

 

Bestillingene ble gjort fra Møre og Romsdal IKS (nå SA), og skal være ferdig i løpet av april 

2020.  

 

Vedlagt følger: 

• «Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering», fastsatt av styret i Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) 3.12.2019.  

 

VURDERING 

 

For at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et godt verktøy for kontrollutvalget i 

utarbeidelse av Plan for forvaltningsrevisjon, så ble det sett følgende krav til utarbeidelse av 

analysen: 

• Som grunnlag bør bl.a. benyttes kommunen sin eierskapsmelding, årsmeldinger, 

kommunale vedtak, offentlige register og tilsynsrapporter. I tillegg til at det bør 

innhentes informasjon fra rådmann, daglig ledere/styreledere, ordfører, politikere, 

kontrollutvalg og sekretariat.  

• Det bør gjennomføres to dialogmøter med kontrollutvalget.  

• Det skal utarbeides en risikomatrise som identifiserer risiko og konsekvens; 

Høy/uakseptabel risiko, middels risiko, lav/akseptabel risiko.  



• Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal leveres til kontrollutvalget v/sekretariatet 

senest i løpet av april 2020 

 

Når det gjelder risiko- og vesentlighetsvurderingen knyttet til eierskap, så er det også for 

denne satt opp tilsvarende krav: 

 

Risiko- og vesentlighetsvurdering for virksomhet og virksomhet i selskap skal gjennomføres 

innafor ei ramme på inntil 150 timer. Risiko- og vesentlighetsvurdering i forhold til eierskap 

skal gjennomføres innenfor en ramme på inntil 50 timer.   

 

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet en revidert veileder i risiko- og 

vesentlighetsvurdering, fastsett av styret 3.12.2019.  Dette er en revidert versjon av veileder 

til utarbeidelse av overordnet analyse fra 2009.  En revisjon av veilederen fra 2009 var 

nødvendig etter at ny kommunelov ble vedtatt. Den reviderte veilederen er ajourført med 

reglene og begrepene i den nye kommuneloven.  Formålet med denne veilederen er primært å 

vise hvordan en kan utarbeide ei risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for en plan 

for forvaltningsrevisjon. Veilederen kan også være til nytte ved utarbeidelse av plan for 

eierskapskontroll.  Kontrollutvalget og revisor har felles nytte av å se til veilederen i arbeidet 

med risiko- og vesentlighetsvurdering. 

 

Kontrollutvalgets leder har oppfordret rådmannen til å delta i kontrollutvalgets møte, for å gi 

utvalget en statusrapport fra rådmannen om hva hun ser som de største utfordringene for 

Rauma kommune fremover. 

 

Rådmannens innspill vil være nyttige i det videre arbeidet.  

 

Med dette blir det lagt opp til et første dialogmøte med revisor, der revisor orienterer om 

status i arbeidet og åpner opp for innspill fra kontrollutvalget. 

 

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Veileder 

i 

RISIKO- OG 

VESENTLIGHETSVURDERING 

Fastsatt av styret i NKRF 3.12.2019 



Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering                                            © Norges Kommunerevisorforbund, desember 2019 

 - 2 - 

 

 

Forord 

Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering er en revidert versjon av Veileder til utarbeidelse 

av overordnet analyse fra 2009. Den tidligere veilederen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe 

etter oppdrag fra styret i Norges Kommunerevisorforbund.  

 

Arbeidsgruppa hadde følgende sammensetning: 

 

Hanne Kongsvik, rådgiver, KonSek Midt-Norge IKS, leder 

Pål Ringnes, leder forvaltningsrevisjon, Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Bård Humberset, fagansvarlig forvaltningsrevisjon, Rogaland Revisjon IKS 

Bodhild Laastad, seniorrådgiver, Norges Kommunerevisorforbund 

 

En revisjon av veilederen fra 2009 var nødvendig etter at ny kommunelov ble vedtatt i 2018. 

NKRF ga oppdraget med å gjennomføre revisjonen til Bodhild Laastad og Ole Kristian 

Rogndokken. 

 

Den reviderte veilederen er ajourført med bestemmelsene og begrepene i den nye 

kommuneloven. De fleste av endringene er av redaksjonell art, men det har også vært 

nødvendig å tilføye noe ny tekst. Vedleggene er oppdatert og delvis omskrevet. 

 

Veilederen ble 3.12.2019 fastsatt av styret i NKRF. 

 

Vi håper at den reviderte veilederen vil være til hjelp i arbeidet med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen av kommunens egen virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. 
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1. INNLEDNING  

Forvaltningsrevisjon er en av bærebjelkene i kommunens egenkontroll og utgjør et viktig 

redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag.  

Kommuneloven (2018) pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. 

Planen skal sikre at det gjennomføres forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et 

omfang som er i samsvar med kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både 

dekke den virksomheten som skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av 

selskaper som kommunen har eierinteresser i. 

For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av 

kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet.  

Kommuneloven pålegger også kontrollutvalget å utarbeide en plan for eierskapskontroll. 

Også denne planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering for å finne ut hvor det 

er størst behov for eierskapskontroll.  

Formålet med denne veilederen er primært å vise hvordan man kan utarbeide en risiko- og 

vesentlighetsvurdering som grunnlag for en plan for forvaltningsrevisjon, men vi antar at den 

også kan være til nytte ved utarbeiding av plan for eierskapskontroll. 

Innledningsvis presenterer vi bestemmelsene om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i 

kommuneloven.   

Vi gjør oppmerksom på at vi i den videre framstillingen vil bruke kommune som 

fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune. 

1.1 BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL I 
KOMMUNELOVEN MED FORSKRIFTER 

Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utføres forvaltningsrevisjon av 

virksomheten i kommunen og i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Dette framgår 

av § 23-2 bokstav c og d som har følgende ordlyd: 

 

 
Kontrollutvalget skal påse at 
… 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, 
og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 
eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 
… 
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Kommuneloven § 23-3, første ledd, definerer forvaltningsrevisjon slik: 

 

 
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak. 
 

 

Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske 

organ for å føre kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås. 

Kommuneloven § 23-3, andre og tredje ledd, omhandler plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon og lyder som følger: 

 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke 
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.  Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

 

 

Det framgår av bestemmelsen at plan for forvaltningsrevisjon både skal dekke virksomhet 

som drives av kommunen selv, og virksomhet som drives av selskaper som kommunen har 

eierinteresser i.   

Det framgår av lovforarbeidene at en styrking av forvaltningsrevisjonen vil styrke de 

folkevalgtes kontroll med kommunens administrasjon og beslutningsgrunnlag. Bestemmelsen 

i § 23-3, andre ledd innebærer at kommunestyret gjennom å vedta en plan for gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon skal bestemme innholdet i og omfanget av 

forvaltningsrevisjonsarbeidet. Det medfører at kommunestyret spiller en aktiv og 

bestemmende rolle i forvaltningsrevisjon ved at forvaltningsrevisjonsarbeidet knyttes tett opp 

til kommunestyret.  

Kommuneloven § 23-4 omhandler eierskapskontroll og definerer eierskapskontroll slik: 

 

 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunes eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.  
 

 

Det framgår i § 23-4, andre ledd at det på samme måte som for forvaltningsrevisjon skal 

utarbeides en plan for eierskapskontroll som skal vedtas av kommunestyret selv. 

Bestemmelsen lyder slik: 
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Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll.  

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv.  Kommunestyret og fylkestinget 
kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

 

 

Kravet om at det må utarbeides en plan for eierskapskontroll, skal sikre at det regelmessig 

gjennomføres eierskapskontroll i kommunalt og fylkeskommunalt eide selskaper.   

I fortsettelsen er det primære fokuset rettet mot risiko- og vesentlighetsvurderinger i 

forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon, men som tidligere nevnt, antar vi at den også 

kan være relevant i forbindelse med eierskapskontroll. 

1.2 OM VEILEDEREN 

Vi har ovenfor gjort rede for kravene til en risiko- og vesentlighetsvurdering som framgår av 

kommuneloven § 23-3 og § 23-4. Kapittel 2 inneholder mer generelle betraktninger om hva 

en risiko- og vesentlighetsvurdering bør omfatte, og hvilke forhold det er hensiktsmessig å ta i 

betraktning i en slik vurdering. Denne delen omhandler også forslag til hvilke 

informasjonskilder vurderingen bør bygge på.  

Deretter presenterer vi i kapittel 3 et teoretisk rammeverk som vi mener det er relevant å 

bygge på i en risiko- og vesentlighetsvurdering. Kapittel 4 gir en oversikt over ulike 

informasjonskilder som kan være til nytte i arbeidet med vurderingen.  

Videre viser vi i kapittel 5 hvordan selve risiko- og vesentlighetsvurderingen kan 

gjennomføres. Det anbefales her en tilnærming der en både gir en generell beskrivelse av 

kommunen med fokus på sentrale trekk og utfordringer, i tillegg til selve risiko- og 

vesentlighetsvurderingen. Her angis hvilke virksomhetsområder det kan være viktig å gå 

nærmere inn på.  

Siste del av veilederen, kapittel 6, tar kort for seg veien videre fra risiko- og 

vesentlighetsvurdering til vedtatt plan for forvaltningsrevisjon.  

Veilederen har flere vedlegg. I vedlegg 1 ligger en oppstilling over ulike risikofaktorer som 

kan gjøre seg gjeldende i kommunene. Vedlegg 2 gir en oversikt over de mange lovene som 

pålegger kommunene plikter og myndighet på ulike områder. Deretter følger i vedlegg 3 en 

oversikt over og omtale av noen offentlig tilgjengelige databaser som kan gi nyttig 

informasjon. I vedlegg 4 gir vi en nærmere definisjon av en del KOSTRA-tall som vi mener 

bør trekkes inn i en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

Vi understreker at dette er ment som en veileder. Hvor omfattende og detaljert risiko- og 

vesentlighetsvurderingen skal gjøres i den enkelte kommune, er avhengig av størrelsen på 

kommunen og hvordan plan for forvaltningsrevisjon utformes. I enkelte større kommuner er 

f.eks. vurderingen relativt grov og plan for forvaltningsrevisjon lite detaljert, og 

kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å vedta de enkelte 
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forvaltningsrevisjonsprosjektene. Kommuneloven stiller imidlertid krav om at planen i det 

minste må vise på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. 
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2 OM RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN 

Som det framgår over, følger kravet om at det skal utarbeides en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommuneloven § 23-2. Selve lovteksten gir ingen konkrete føringer 

på hva en slik risiko- og vesentlighetsvurdering er, eller hvordan den skal gjennomføres, 

bortsett fra at hensikten er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.  

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon gir heller ikke nærmere føringer. I lovforarbeidene 

framgår det at risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av 

kommunens virksomhet eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor 

alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få. Det framgår videre at risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 

når de skal utføres.  

Det er kontrollutvalget sitt ansvar å sørge for at det gjennomføres risiko- og 

vesentlighetsvurderinger, men verken kommuneloven eller forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon sier noe om hvem som kan utføre risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Kontrollutvalget må da stå fritt med hensyn til hvem som skal utføre vurderingen. Det kan 

være kontrollutvalgets sekretariat, kommunens revisor eller andre.  

 

2.1 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGENS TIDSHORISONT 

Det er viktig å få avklart hvor ofte plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides i den aktuelle 

kommunen, slik at vurderingens tidshorisont er avklart. Kravet i kommuneloven er at den skal 

gjennomføres minst én gang i valgperioden. Det må være opp til kommunestyret å bestemme 

om vurderingen og planen skal utarbeides oftere.  

Erfaringene så langt har vist at det er en ressurskrevende prosess å utarbeide en risiko- og 

vesentlighetsvurdering. Det vil derfor trolig legge beslag på for store ressurser å gjennomføre 

slik vurdering årlig.  En mer hensiktsmessig tilnærming kan være å foreta en årlig 

gjennomgang av vurderingen og den vedtatte planen og vurdere behovet for justeringer for å 

holde den mest mulig oppdatert i forhold til inntrådte endringer. For å sikre nødvendig 

fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, er det viktig at kommunestyret delegerer 

myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden. 

 

2.2 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGENS DETALJERINGSNIVÅ 

Med utgangspunkt i kommuneloven § 1-1 kan kommunens virksomhet fra et overordnet 

perspektiv deles inn i følgende sju kategorier:  

 legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre 

 yte tjenester til beste for innbyggerne 

 drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne 

 utøve offentlig myndighet 

 være effektive  

 være tillitsskapende  
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 være bærekraftige 

 

Med dette utgangspunktet kan det på et overordnet nivå være aktuelt å vurdere risiko og 

vesentlighet ut fra følgende sju perspektiver:  

1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven? 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil her for eksempel være knyttet til spørsmålet om i 

hvor stor grad administrasjonen realiserer vedtak fattet av folkevalgte organer, om sakene 

som legges fram for folkevalgte organer er tilfredsstillende utredet, og om kravene i 

forvaltningsloven og offentleglova overholdes. Vurderingene kan også gjelde spørsmålet om 

sakene legges fram på en måte som er tilpasset de folkevalgte som målgruppe. 

 

2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?  

Dette punktet innbefatter den kommunale tjenesteproduksjonen og gjelder kommunens ytelser 

overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes nedfelt i ulike lover og 

forskrifter. Her vil det innenfor rammen av en risiko- og vesentlighetsvurdering være aktuelt å 

vurdere om kommunens tjenestetilbud er forsvarlig, og om innbyggerne får de tjenestene de 

har krav på.   

 

3. Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne? 

Dette punktet gjelder kommunens planverk som kommuneplan med samfunnsdel og arealdel 

og ulike delplaner. Bygger de ulike planene på et forsvarlig datagrunnlag og ser de langt nok 

fram? Blir innbyggerne involvert i planprosessene?  

 

4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven? 

Dette punktet går på hvordan kommunen utøver sin myndighet overfor tredje person. 

Forvalter kommunen sin myndighet på en god måte? Følges saksbehandlingsreglene og er 

saksbehandlingen forsvarlig? 

 

5. Driver kommunen effektivt? 

Dette punktet handler om å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte med best mulig 

måloppnåelse.  

 

6. Er kommunen tillitsskapende? 

Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og følge opp 

tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, både blant folkevalgte og 

ansatte for på den måten å skape tillit overfor kommunens innbyggere. Har kommunen etiske 

retningslinjer, er de kjent og blir de fulgt? Hvordan blir kommunens innbyggere møtt? Har 

kommunen satt i verk tiltak som skal motvirke misbruk av kommunens midler og korrupsjon? 
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7. Er kommunens drift bærekraftig? 

Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et 

framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en 

beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Et 

annet viktig spørsmål er om kommunen oppfyller de pliktene de er pålagt i regelverket på 

miljøområdet. Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen tar grep for å møte og 

motvirke de miljø- og klimaendringene som er varslet. Viktig er også antakelser om nærings- 

og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha betydning for 

kommunen.  

 

Med utgangspunkt i denne sjudelingen av kommunens virksomhet kan det gjennomføres 

risiko- og vesentlighetsvurdering med ulik detaljeringsgrad. Vurderingen kan gjennomføres 

på et overordnet nivå, på sektornivå, på tjenestenivå eller annet. Forhold som organisering, 

kompleksitet og planverk kan spille en rolle i denne vurderingen.  

Det kan være en utfordring å sikre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er tilstrekkelig 

overordnet slik at kontrollutvalget får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten, 

samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for å utarbeide 

kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. Det er et sentralt moment at vurderingen gir et 

helhetlig risikobilde av hele kommunens virksomhet, og at den bidrar til å se ulike 

risikofaktorer på tvers av sektorer og områder.  

 

2.3 OFFENTLIGHET 

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon basert på risiko- og vesentlighetsvurdering skal etter 

kommuneloven § 23-3 utarbeides av kontrollutvalget og vedtas av kommunestyret selv 

Saksdokumentene for planen bør utformes slik at de ikke unntas fra offentlighet.  

Justisdepartementet har utarbeidet en omfattende veileder til offentleglova. Veilederen er 

tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-

offenntleglova/id590165/ 

 

 
 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-offenntleglova/id590165/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rettleiar-til-offenntleglova/id590165/
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3. TEORETISK FUNDAMENT 

I samfunnet generelt har vi i de siste tiår sett et økende fokus på risiko og risikostyring, og 

dette har nedfelt seg i en mer systematisk tenking og tilnærming på området. Ett sentralt 

eksempel på dette er COSO1-rammeverkene som er utarbeidet med tanke på ledelse og 

styring i alle typer virksomheter, og som kan anvendes både i privat og offentlig sektor. De 

har etter hvert fått status som en beskrivelse av beste praksis på området risiko og 

risikostyring.  

Rammeverkene beskriver sammenhengen mellom mål, risiko og styrings- og kontrolltiltak. 

Den underliggende tankegangen for risikostyring og intern kontroll er at alle typer 

virksomheter – det være seg næringsvirksomhet, den virksomheten som ideelle organisasjoner 

driver, eller statlig og kommunal virksomhet – er til for å skape verdier for sine 

eiere/interessenter. Resonnementet er kort fortalt at alle virksomheter har mål som de ønsker å 

oppnå. Men alle typer virksomheter står overfor usikkerhet i form av mulige hendelser som 

kan inntre, og som kan påvirke virksomhetens muligheter til å nå sine målsettinger. Slike 

hendelser representerer ulike risikoer. For å håndtere disse risikoene må ledelsen iverksette 

styrings- og kontrollaktiviteter. Kort sagt beskriver rammeverkene hvilke prosesser og tiltak 

som bør være til stede i enhver type virksomhet for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse 

med hensyn til blant annet målrettet og kostnadseffektiv drift og overholdelse av lover og 

regler. 

Vi finner det rimelig at den risiko- og vesentlighetsvurdering som skal ligge til grunn for plan 

for forvaltningsrevisjon, tar utgangspunkt i anerkjente teorier og metoder. Denne veilederen 

har derfor COSO-rammeverkene som fundament og inspirasjonskilde. 

3.1 COSO-RAMMEVERKENE 

Det eldste rammeverket ble publisert i 1992 under tittelen Internal Control – Integrated 

Framework2 og beskriver hvilke elementer som bør være til stede for å sikre at en virksomhet 

når sine mål, reduserer risiko for tap, sikrer pålitelig rapportering og overholder lover og 

regler. I 2004 la COSO fram et nytt rammeverk – Enterprise Risk Management (ERM) – 

Integrated Framework. Dette er en veiledning i risikostyring der sentrale prinsipper og 

begreper diskuteres, nødvendige komponenter angis og et felles begrepsapparat for 

risikostyring foreslås. I 2009 la COSO fram enda en veileder om oppfølging av internkontroll.   

En virksomhets risikohåndtering (Enterprise Risk Management – ERM) omfatter følgende 

komponenter/aktiviteter: 

 Virksomhetens interne miljø - som danner grunnlaget for hvordan risiko og 

kontroll blir vurdert og ivaretatt av de ansatte i enheten. 

 Etablere formål og målsettinger for virksomheten. 

                                              

1 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - en frivillig organisasjon i privat sektor 

som har som formål å forbedre kvaliteten på finansiell rapportering gjennom fokus på etikk i forretningslivet, 

effektiv intern kontroll og corporate governance.   
2 Ble utgitt på norsk i 1996 med tittelen ”Intern kontroll – et integrert rammeverk. COSO-rapporten.” 
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 Identifisere hendelser og risikofaktorer som kan hindre måloppnåelse. 

 Risikovurdering – i forhold til de identifiserte hendelsene og risikofaktorene, 

herunder vurdering av  

o Konsekvens 

o Sannsynlighet 

 Risikorespons, dvs. å velge strategi for om det skal iverksettes tiltak for å bringe 

risikonivået til et nivå som er i samsvar med enhetens risikoappetitt3 

 Kontrollaktiviteter 

 Informasjon og kommunikasjon 

 Overvåkning 

 Intern kontroll 

 

Rammeverkene understreker at ansvaret for en virksomhets risikohåndtering ligger hos 

virksomhetens styre, ledelse og øvrig personell. Prosessaspektet står sentralt, og det blir 

understreket at risikohåndtering er en serie av aktiviteter som kontinuerlig pågår i hele 

virksomheten.  

Overført til kommunesektoren er risikostyring et ansvar som tilligger politisk og administrativ 

ledelse. Tilsynsorganene i kommunen skal ikke gjennomføre risikostyringen, men må ha et 

inntrykk av hvordan den fungerer i egen kommune. Kunnskapen om hvordan risikostyringen 

ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen av revisjonsoppgavene, og er derfor relevant med 

tanke på risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for forvaltningsrevisjon.  

Elementene som ERM-rammeverket framhever som vesentlige, er et nyttig utgangspunkt for 

å beskrive en framgangsmåte for gjennomføring av en risiko- og vesentlighetsvurdering i 

henhold til kommuneloven § 23-3. 

Med dette utgangspunktet legger vi til grunn en modell der risiko ses i forhold til kommunens 

målsetting om å nå sine mål, ha en effektiv drift og etterleve regelverket, og den styring og 

kontroll som foregår i kommunen for å sikre dette. Denne modellen kan illustreres slik: 

 

                                              

3 Graden av risiko en virksomhet er villig til å akseptere i forhold til å oppnå sine mål. (ERM – vår oversettelse.) 
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Figur 3-1 Generell risikomodell 

 

Modellen illustrerer at det er en sammenheng mellom en virksomhets mål, risikoene som 

foreligger for at målene ikke nås, og de styrings- og kontrolltiltak som er etablert for å sike at 

målene blir nådd.  

Enhver virksomhet har mål for sin virksomhet. God virksomhetsstyring tilsier at det bør 

iverksettes styrings- og kontrolltiltak for å sikre at virksomheten når sine mål. Samtidig vil det 

i alle virksomheter kunne inntreffe hendelser som kan hindre virksomhetens måloppnåelse.  

Slike hendelser representerer risiko. Det er viktig å identifisere og vurdere betydningen av 

ulike typer risiko, og det bør iverksettes tilpassede styrings- og kontrolltiltak for å håndtere de 

risikofaktorene som foreligger. Hensikten med tiltakene er at de skal ha en risikoreduserende 

effekt. 

I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke konsekvenser det kan få, dersom 

den enkelte risikofaktor inntreffer, og sannsynligheten for at det vil skje. Når man har 

identifisert og vurdert de ulike risikofaktorene, og kjenner hvilke risikoreduserende styrings- 

og kontrolltiltak som er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike 

risikofaktorene er i forhold til virksomhetens målsettinger 
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4. INFORMASJONSGRUNNLAG  

Informasjonen som risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på, må omfatte både den 

virksomheten som drives i kommunens egen regi og den virksomheten som drives i selskaper 

som kommunen har eierinteresser i. Den må også være tilstrekkelig til å identifisere risiko for 

mangler eller avvik og til å legge grunnlag for beslutningen om, og eventuelt på hvilke 

områder, det skal iverksettes forvaltningsrevisjon. Avgjørelsen om hvor bredt en skal søke 

informasjon, bør gjøres på bakgrunn av en avveining mellom tidsbruk, om det er forhold som 

det er viktig å belyse ekstra grundig, og hvilke ressurser en har tilgjengelig. 

Vurderingen bør begrunnes og dokumenteres. Det bør framgå hvilken informasjon 

vurderingene bygger på med henvisning til kildene.  

Det pekes i de følgende avsnittene på kilder og informasjonskanaler som kan/bør benyttes for 

å framskaffe relevant informasjon om kommunens mål, status og utvikling innen ulike 

tjenesteområder. 

4.1 INFORMASJON FRA KOMMUNEN SELV – SKRIFTLIG OG MUNTLIG  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen må bygge på informasjon i og om den enkelte kommune. 

Kommunens planverk, politiske vedtak, reglementer, retningslinjer og prosedyrer er sentrale 

dokumenter. Kommunens ROS-analyse, og kontakt med administrasjon og politikere kan 

også gi nyttig informasjon. En dialog med sentrale personer på ulike nivåer i kommunens 

organisasjon kan være med på å avklare hvordan de ulike aktørene ser risikobildet fra sine 

ståsteder, og om risikobildene stemmer overens. Kontakten kan også gi utdypende 

opplysninger om eventuelle risikoreduserende tiltak som er iverksatt, men som ikke kommer 

fram i de skriftlige kildene. 

Dersom kommunen har gjennomført brukerundersøkelser, bør man etterspørre resultatene av 

disse. Det samme gjelder medarbeiderundersøkelser. 

Informasjon om virksomheten i kommunens selskaper må også hentes inn. Kommunens 

eierskapsmelding kan være en nyttig informasjonskilde. Det samme gjelder selvsagt 

selskapenes årsmeldinger. 

Hvordan?  

o Dokumenter 

o Møter/workshops med administrativ ledelse (eks ledermøter, samtale på 

tomannshånd) 

o Møter/workshops med politisk ledelse (eks ordfører, utvalgsledere, 

formannskap/fylkesutvalg) 

o Spørreskjema angående vurdering av måloppnåelse og risikoområder 

o Medarbeiderundersøkelser, innbyggerundersøkelser 

o Kommunens hjemmeside på internett 
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Dersom man gjennomfører spørreundersøkelse, kan disse være rettet mot administrasjonen, 

politikerne eller innbyggerne, avhengig av hva en ønsker å fokusere på. Spørreundersøkelser 

kan også rettes mot kommunens eierrepresentanter, styremedlemmer og daglig leder i 

selskaper der kontrollutvalget har innsynsrett etter kommuneloven § 23-6. Det bør legges ned 

et grundig arbeid for å sikre at spørreskjemaet fanger opp det vi ønsker å få informasjon om.   

4.2 INFORMASJON FRA EKSTERNE OFFENTLIGE KILDER 

Også eksterne dokumenter er aktuelt å benytte, for eksempel ulike prognoser og dokumenter 

som gir føringer fra staten. Statlige forventninger, kanalisert gjennom egne forventningsbrev 

eller andre dokumenter fra KMD (http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/forholdet-kommune-

stat/forventningsbrevstatlige-styringssignale.html?id=551827) og Fylkesmannen, er sentrale kilder i 

så måte. Videre har departement, direktorat og tilsyn ulike informasjonskanaler hvor 

utviklingstrender og sammenlikninger er tilgjengelige.  

I tillegg til de statlige forventningene er det flere fylkesmannsembeter som utarbeider egne 

dokumenter med beskrivelser av utviklingstrekk i kommunene. Disse kan gi informasjon som 

kan anvendes i arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. Tilsynsrapporter etter ulike 

statlige tilsyn er dessuten nyttig å være kjent med sammen med informasjon om kommunens 

oppfølging av gjennomførte tilsyn. 

Det ligger også mye nyttig informasjon tilgjengelig i offentlige databaser. Vi vil her spesielt 

nevne produksjonsindeksen for kommunene (KMD), KOSTRA-databasen (SSB), Skoleporten 

(Utdanningsdirektoratet) og bedre kommune.no). For en nærmere omtale som også viser 

hvordan disse informasjonskildene kan brukes i en risiko- og vesentlighetsvurdering, viser vi 

til vedlegg 4. I tillegg kan Kommunebarometeret som publiseres av Kommunal Rapport hvert 

år, gi nyttig informasjon. 

Hvordan? 

o Skriftlige dokumenter fra Fylkesmannen, eks tilsynsrapporter, statistikkhefter eller 

”kommunebilder”. 

o Møte med representanter fra Fylkesmannen og andre tilsynsorganer 

o Informasjon i offentlig tilgjengelige databaser 

4.3 KONTROLLUTVALGETS, SEKRETARIATETS OG REVISORS INFORMASJON 

Gjennom det løpende arbeidet vil både sekretariat og revisor opparbeide kunnskap som bør 

tas med i vurderingen, herunder informasjon fra utført regnskapsrevisjon, forenklet 

etterlevelseskontroll og gjennomførte forvaltningsrevisjoner.  

Kontrollutvalget selv sitter også med kunnskap som bør benyttes i risiko- og 

vesentlighetsvurderingen. Gjennom saker utvalget har behandlet, besøk det har gjennomført, 

og kontakt det har hatt med andre politikere, har utvalget informasjon om ulike forhold ved 

kommunens virksomhet. Kontrollutvalget kan involveres i arbeidet gjennom diskusjoner i 

møter eller ved å arrangere egne seminar/workshops der kommunens virksomhet vurderes. 

Hvordan? 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/forholdet-kommune-stat/forventningsbrevstatlige-styringssignale.html?id=551827
http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/forholdet-kommune-stat/forventningsbrevstatlige-styringssignale.html?id=551827
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o Erfaringer framkommet gjennom regnskapsrevisjon 

o Tidligere forvaltningsrevisjon, og kunnskap om hvordan disse er fulgt opp 

o Informasjon framkommet gjennom deltakelse i møter og kontakt med personer i 

kommunen 

o Følge med på politiske saker og vedtak som fattes 

o Medieoppslag – som følge av konkrete hendelser i kommunen eller et generelt 

fokus på spesielle deler av forvaltningen  

o Medieoppslag om kommunens selskaper 
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5. UTARBEIDELSE OG OPPBYGGING AV RISIKO- OG 
VESENTLIGHETSVURDERINGEN 

5.1 TODELT TILNÆRMING  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal gi relevant informasjon om hovedtrekkene som 

angår kommunens virksomhet. Vurderingen skal likevel være såpass detaljert at den gir 

relevant informasjon med tanke på å identifisere områder for forvaltningsrevisjon, det vil si 

områder der det er indikasjoner på eller påviste avvik mellom vedtatte målsettinger og 

forvaltningens oppfølging/etterlevelse.   

I sum skal informasjonen som framskaffes og presenteres, sette kontrollutvalget i stand til å 

identifisere på hvilke områder det er størst behov for forvaltningsrevisjon, slik at disse kan 

inngå i plan for forvaltningsrevisjon med prioritering mellom områder og temaer.  

Med utgangspunkt i det COSO-ERM-rammeverket som ble presentert i forrige kapittel, kan 

følgende elementer inngå i en risiko- og vesentlighetsvurdering: 

 

 Mål for den kommunale virksomheten, herunder lovpålagte oppgaver 

 Risikofaktorer som kan medføre uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse 

 Risikovurdering: 
o Konsekvensene dersom hendelsen inntreffer  
o Sannsynlighet for at hendelsen inntreffer 

 Risikoreduserende tiltak 

 Vesentlighetsvurdering 
 

 

Vi foreslår en todelt presentasjon av informasjonen: 

1. Beskrivende framstilling av sentrale forhold i kommunen, utviklingstrekk, 

utfordringer og hvordan kommunen jobber med de ulike områdene. Det er viktig å få 

fram forholdet mellom mål, risiko og kommunen egen styring/kontrol. Avsnitt 5.2 tar 

for seg hvilke elementer som kan inngå i denne delen.  

2. Skjematisk framstilling av risiko- og vesentlighetsvurderingen med en trinnvis 

gjennomgang av risikoforhold, risikoreduserende tiltak og vesentlighet. Avsnitt 5.3 tar 

for seg hvilke elementer som kan inngå i framstillingen.  

Med begge disse delene vil vurderingen til sammen gi et bredt grunnlag for å velge ut aktuelle 

prosjektområder. Den beskrivende delen vil dessuten gi både kontrollutvalget og andre lesere 

nyttig bakgrunn for å skjønne risiko- og vesentlighetsvurderingene.    

Det viktige er at den informasjonen som framkommer er nyttig og relevant med tanke på å 

identifisere situasjoner der det er fare for manglende måloppnåelse på områdene som framstår 

som vesentlige i den kommunale virksomheten. 
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5.2 BESKRIVELSE AV SENTRALE FORHOLD I KOMMUNEN – UTFORDRINGER OG 
UTVIKLINGSTREKK 

For å gi en helhetlig forståelse av den enkelte kommunes situasjon kan det være nyttig å sette 

kommunen inn i en ramme ved å beskrive sentrale målsettinger, vesentlige utviklingstrekk, 

utfordringer og betingelser som innvirker på drift og generell utvikling i kommunen. Dette vil 

danne et nyttig utgangspunkt for risiko- og vesentlighetsvurderingen som skal gjøres på et 

mer detaljert nivå. På denne måten skapes et bakteppe for kontrollutvalget og andre brukere 

som kan bidra til en bedre forståelse av vurderingen. En slik beskrivelse behøver ikke være 

omfattende, men heller søke å få fram de mest relevante forholdene. 

Forhold det kan være relevant å beskrive: 

 Sentrale lover og forskrifter med krav til kommunens virksomhet (se vedlegg 2). 

 Overordnede mål 

o Målsettinger nedfelt i kommuneplan eller andre styringsdokumenter – 

generelle for hele kommunen og eventuelle sentrale hovedmålsettinger for 

virksomhetsområdene 

 Demografi  

o Folketallsutvikling, alderssammensetning, bosettingsstruktur  

 Arbeidsliv  

o Næringsstruktur, sysselsetting 

o Forventet utvikling 

 

 Organisasjon   

o Antall ansatte, kjønns- og alderssammensetning 

o Kompetansebehov 

o Sykefravær 

 Tjenestetilbud  

o Info om hovedtrekkene innen ulike tjenesteområder 

 Økonomi  

o Hovedtall budsjett og regnskap  

o Hovedtrekkene i kommunens økonomiske utvikling de senere år, herunder om 

det er spesielt utfordrende forhold som bør bemerkes  

 Organisering/styring  

o Politisk organisering og styring 

o Administrativ organisering og styring 

o Formelt styringssystem (eks budsjettstyring, mål- og resultatstyring, balansert 

målstyring o.a.)  

 Kommunens forhold til eksterne parter 

o Interkommunalt samarbeid 

o Deltakelse i andre relasjoner/partnerskap 

o Internasjonalt arbeid 

 Kommunens selskaper 

 

Mange av kommunenes målsettinger, både på overordnet nivå og på virksomhetsområdene, 

omhandler forhold som faller inn under punktene som er nevnt ovenfor. I vurderinger av om 
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det er fare for manglende måloppnåelse, er det nødvendig å kjenne kommunens situasjon 

innen ulike områder og ha forståelse for hvilke betingelser virksomheten drives innenfor.   

5.3 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERINGEN 

Den andre fasen består av selve risiko- og vesentlighetsvurderingen.  Dette kan gjennomføres 

og framstilles på ulike måter. Vi anbefaler her en skjematisk framstilling som tydeliggjør hva 

vurderingene bygger på.  

De følgende avsnittene tar for seg hvilke hovedelementer som bør inngå i risiko- og 

vesentlighetsvurderingen, og viser hvordan disse kan systematiseres i en skjematisk 

framstilling.  

Følgende hovedelementer bør inngå i vurderingene: 

1. Inndeling i hensiktmessige virksomhetsområder 

2. Vurdering av risiko 

3. Risikoreduserende tiltak – hva gjør ledelsen med de aktuelle forholdene? 

4. Vurdering av vesentlighet   

5. Prioritering av områder – med henblikk på plan for forvaltningsrevisjon 

 

Nedenfor gir vi noen eksempler på inndeling av kommunens virksomhetsområder og hvilke 

forhold det kan være relevant å beskrive innen hvert av områdene. Videre pekes det i 

avsnittene 5.3.2 – 5.3.5 på hvilke forhold som inngår i de nevnte hovedelementene i risiko- og 

vesentlighetsvurderingen.  

 

5.3.1 Gjennomgang ut fra virksomhetsområder – sentrale forhold å vurdere 

I gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurderingen kan det være hensiktsmessig å dele 

inn kommunens virksomhet etter tjenesteområde eller enhet slik at vurderingene og 

framstillingen blir systematisk og oversiktlig. Eksempelvis vil mange kommuner ha delt inn 

virksomhetsområdene omtrent i følgende kategorier:   

o administrasjon og støttetjenester 

o oppvekst og utdanning 

o helse- og sosialsektor 

o kultur og fritid  

o plan, teknisk sektor og landbruk 

 

Andre inndelinger finnes også, og betegnelsene kommunene bruker på virksomhetsområdene 

vil naturligvis variere.  

Hvor detaljert en skal gå til verks innen hvert av virksomhetsområdene, beror på hvilke 

ressurser (tid) en har til å gjøre vurderingen, og hvor ”spisset” det er ønskelig å være i 

prioriteringen av prosjektområdene. Alt fra noen hovedområder innen hvert tjenesteområde til 

et utall veldig detaljerte oppgaveområder er mulige tilnærminger.  
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Som en gylden middelvei settes det her fram et forslag på et sett med forhold innen hvert 

tjenesteområde det kan være relevant å belyse. Til sammen er dette forhold som antas å dekke 

virksomhetsområdene på et overordnet nivå, men samtidig detaljert nok til at det er mulig å 

identifisere aktuelle områder for forvaltningsrevisjon på bakgrunn av det som vurderes: 

Administrasjon og støttetjenester 

 Styringssystemer; planlegging, rapportering og oppfølging

 Anskaffelser

 Datasystemer; IKT-systemer, saksbehandling, økonomi – og regnskap m.fl.

 Oppfølging av vedtak

 Finansforvaltning

 Internkontroll

 Organisasjon/personal

 Bruk av støttetjenester

 Miljø – bærekraftig utvikling

 Eiendomsskatt

 Offentlig støtte/næringsstøtte

For kommunene: 

Oppvekst og utdanning 

 Barnehager

o Dekningsgrad/tilgjengelighet

o Kostnader

o Kvalitet

 Grunnskole

o Pedagogisk-psykologisk tjeneste

o Tilpasset opplæring

o Spesialundervisning

o Elevenes fysiske og psykiske skolemiljø

o Kompetanse og rekruttering

o Skoleskyss

 Skolefritidsordning

Helse- og sosial 

 Pleie og omsorg

o Institusjonsplasser

o Hjemmetjenester

o Psykisk helsevern

o Individuelle planer

o Kompetanse/rekruttering

 Helse

o Legedekning

o Skolehelsetjeneste

o Helsestasjoner

o Fysio- og ergoterapautdekning

 Sosial omsorg
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 Barnevern 

o Omfang – andel tilsyn og tiltak  

o Kompetanse hos ansatte 

Kirke, kultur og fritid  

 Bibliotek  

 Kulturskole  

 Idrettsanlegg  

Plan, teknisk sektor og landbruk 

 Teknisk sektor 

o Vann, avløp, renovasjon (VAR) 

o Veg 

o Brann- og feiervesen 

o Eiendomsforvaltning  

 Arealplanlegging  

o Plansaker 

o Byggesaksbehandling 

 

For fylkeskommunene: 

o Offentlig støtte/næringsstøtte 

o Barnevernet 

 

Videregående opplæring 

o Tilpasset opplæring 

o Gjennomstrømming av elever  

o Oppfølging av lærlinger   

o Skoleskyss 

 

Tannhelse  

o Tilgjengelighet på tannhelsetjenester for alle i fylket 

o Tilbudet til prioriterte grupper  

o Kompetanse – rekruttering av tannhelsepersonale  

o Spesialisttannhelsetjeneste  

 

Regional utvikling  

o Rollen som regional utviklingsaktør  

o Samarbeid med andre 

o Kollektivtrafikk  

o Drift/vedlikehold av veg 

o Planlegging – veiledning til kommuner  

o Særskilte utviklingsprosjekt 
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I tillegg kommer kommunens eller fylkeskommunens selskaper. 

Innen hvert av virksomhetsområdene kan en se for seg en systematisk gjennomgang av risiko- 

og vesentlighetsvurderingene i en tabell som vist på neste side – her eksemplifisert for 

administrasjon og støttetjenester: 

Tabell 5-1 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 

5.3.2 Vurdering av risiko 

Utgangspunktet for risikovurderingen er en erkjennelse av at uønskede hendelser – 

risikofaktorer – kan inntreffe og true måloppnåelsen. Eksempler på aktuelle risikofaktorer i 

kommunal virksomhet er gjengitt i vedlegg 1.  

Risikovurdering er sammensatt av to elementer: 

     Virksomhetsområde: Administrasjon og støttetjenester 

 Område/oppgave 

 

 

 

 

Vurdering av risiko – jfr 
innhold i 
forvaltningsrevisjon 

 Overholdelse av 
lover og 
bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet 

 Måloppnåelse 

Hva gjør 
ledelsen med 
dette 
forholdet? 

 

 

Vesentlighet  

(grad av 
vesentlighet – 
i.f.t. hva?) 

 

 

Vurdering av 
området i FR-
plan  

(faglig 
anbefaling) 

 

jfr 5.3.1 jfr 5.3.2 jfr 5.3.3 jfr 5.3.4 jfr 5.3.5 

Styringssystemer     

Anskaffelser            

Datasystemer             

Oppfølging av vedtak         

Finansforvaltning           

Organisasjon/personal           

Bruk av støttetjenester     

Miljø – bærekraftig 

utvikling 
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 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer 

 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer 

 

Vurderingen av hvorvidt risikoen er høy/middels/lav avhenger derfor av hvordan en vurderer 

konsekvensene av, og sannsynligheten for at en gitt situasjon inntreffer eller utvikler seg. 

Dersom konsekvensene antas å bli store, samtidig som det er en stor sannsynlighet for at en 

situasjon blir en realitet, vurderes risikoen til å være høy. Motsatt vil risikoen vurderes som 

lav i tilfeller der en situasjon bare vil få mindre konsekvenser, samtidig som det er lite trolig 

at den aktuelle situasjonen skal oppstå.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 

forvaltningsrevisjon, kan det være nyttig å vurdere risiko knyttet til:  

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

 

Er det for eksempel høy eller lav risiko knyttet til økonomi, regeletterlevelse, produktivitet 

eller måloppnåelse innen opplæringsområdet?  

 

5.3.3 Risikoreduserende tiltak – hva gjør ledelsen med de aktuelle forholdene 

I risiko- og vesentlighetsvurderingen må det tas hensyn til eventuelle tiltak som kommunens 

ledelse har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true 

måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktoren likevel slår til.  

Det derfor nødvendig å ha kjennskap til de styrings- og kontrolltiltakene som er etablert i 

kommunen, og vurdere i hvor stor grad disse fungerer risikoreduserende i forhold til 

konsekvensen av og sannsynligheten for at uønskede hendelser inntreffer. 

Tiltakene kan være av ulik karakter. Det kan være etablert interne rutiner som vil føre til at 

feilsituasjoner oppdages og rettes på et tidlig tidspunkt før skade oppstår. Det kan være satt i 

verk tiltak som bidrar til at konsekvensen blir mindre dersom risikofaktoren slår til – for 

eksempel ved at risikoen er delt med flere, som ved forsikring. Andre tiltak kan bidra til at 

sannsynligheten for at risikofaktoren inntreffer blir redusert. 

De styrings- og kontrolltiltakene som etableres for å sikre at virksomheten når sine mål, kan 

kategoriseres på følgende måte: 

 Informasjon og kommunikasjon – eks forankring av vedtatte mål blant medarbeiderne 

og informasjon til medarbeidere om utvikling i organisasjonen  

 Overvåkning/oppfølging – eks medarbeiderundersøkelser, innbyggerundersøkelser, 

rapportering gjennom styringssystem  

 Kontrollaktiviteter – eks attestasjon og anvisning, rutiner, vedtaksoppfølging  
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Ut fra kjennskap til styrings- og kontrolltiltakene i organisasjonen vil vi få en oppfatning av 

hva som gjøres for å redusere risiko. Slik informasjon vil innvirke på om et forhold vurderes 

som viktige å se nærmere på eller ikke. Dersom ledelsen ser ut til å ”ha kontroll på” 

risikoforholdene innen et gitt område, og har iverksatt tiltak for å redusere risiko, kan det tilsi 

at dette området behøver mindre oppmerksomhet fra kontrollutvalgets side. Omvendt kan 

kunnskap om risikoforhold som ledelsen ikke har fokus på, tilsi større oppmerksomhet fra 

kontrollutvalget i deres planlegging av forvaltningsrevisjon.    

 

5.3.4 Vurdering av vesentlighet  

Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av alvorsgraden i den 

trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til kommunens måloppnåelse. 

Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form av et 

faktisk avvik – hvor ille er det?  

Dersom en har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at 

ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning 

dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig.  

Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra ulike 

perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser situasjonen ut fra. 

Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange ulike aktører med 

til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med ulike ståsteder kan ha 

svært ulike oppfatninger av hva som er vesentlig – for hvem er det ille?  

Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver: 

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes 

driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter. 

 Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst 

vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet 

trolig variere mellom de politiske grupperingene.) 

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser 

som vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 

tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved 

kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.  

 

Vesentlighetsvurderingen skal vise hvilke risikofaktorer som er mest vesentlige, mest 

alvorlige, i forhold til å oppnå de målene som kommunen har satt seg og i forhold til 

lovbestemmelser. Her kan det gjerne synliggjøres at vesentlighetsvurderingen kan variere alt 

etter hvilket perspektiv som legges til grunn. 

Det er svært vanskelig, om ikke umulig, å måle ulike sektorers og virksomhetsområders 

vesentlighet opp mot hverandre. Revisor og/eller kontrollutvalgets sekretær bør ikke prøve å 

måle hva som er viktigst av f.eks. skole, eldreomsorg, vann og avløp, kultur osv. Man bør 
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med andre ord ikke ta mål av seg å rangere ulike områders vesentlighet. Men vurderingen bør 

bidra til at den forvaltningsrevisjon som prioriteres, er vesentlig, men altså ikke nødvendigvis 

den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en tilstrekkelig bred del av 

kommunens virksomhet. 

5.3.5 Prioritering av områder – med henblikk på plan for forvaltningsrevisjon 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen som nå er gjennomført, danner utgangspunkt for videre 

vurderinger av hvilke områder som bør prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon. 

Vurderingene bør nå ha avdekket hvor det er stor risiko for avvik i forhold til økonomi, 

produktivitet og måloppnåelse/regeletterlevelse. Innen de områder hvor risiko er avdekket, 

har gjennomgangen vist hvilke tiltak ledelsen har iverksatt for å redusere avdekket risiko til et 

akseptabelt nivå. Til slutt er det gjort vurderinger av vesentlighet for de ulike områdene – på 

hvilken måte er forholdet vesentlig? 

Etter denne gjennomgangen vil det sannsynligvis peke seg ut en del områder/aktuelle 

prosjekter som bør bli gjenstand for nærmere vurderinger, og som dermed er aktuelle å ha 

med i plan for forvaltningsrevisjon.  

I den videre prioriteringen av prosjektområder kan det være nyttig å se på hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommunen har fått gjennomført de senere årene. Er det for 

eksempel omtalt forhold i noen gjennomførte prosjekter som tilsier at oppfølgingsprosjekt er 

fornuftig? Eller var forrige gjennomgang så godt fulgt opp at det ikke vurderes som 

hensiktsmessig med et nytt prosjekt på samme område? I denne forbindelsen må man også 

sørge for at kontrollutvalgets ansvar ifølge kommuneloven § 23-2 første ledd bokstav e om 

oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjoner, blir ivaretatt. 

Fylkesmannen og andre tilsynsorganer kan både gi nyttig informasjon til bruk i vurderingene 

og være av betydning i prioriteringen av prosjektområder. Dersom Fylkesmannen nettopp har 

hatt tilsyn som setter fokus på de samme områdene som risiko- og vesentlighetsvurderingen 

har pekt på som aktuelle for forvaltningsrevisjon, kan det være et argument for ikke å ha med 

området i plan for forvaltningsrevisjon.  

Ifølge kommuneloven § 30-7 skal den statlige tilsynsvirksomheten samordnes med 

kommunen. Blant annet følger det av bestemmelsen at statlige tilsynsmyndigheter i sin 

planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn skal ta hensyn til blant annet relevante 

forvaltningsrevisjonsrapporter og vurdere å utsette eller å ikke gjennomføre tilsyn hvis 

kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført en kontroll med det samme temaet. 

Bestemmelsen tilsier at plan for forvaltningsrevisjon bør gjøres kjent for Fylkesmannen. Vi 

anser det også naturlig at Fylkesmannen holdes løpende orientert om gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner. 

Sammen med vurderingens første del, den mer beskrivende framstillingen av utfordringer og 

utviklingstrekk, vil den skjematiske framstillingen gi et godt informasjonsgrunnlag for å gi 

faglige anbefalinger om hvilke områder som bør prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon.   
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Det er også viktig å vurdere kommunens egne tiltak. Dersom kommunen tar sikte på å 

evaluere et saksområde selv, så kan det være hensiktsmessig at man avventer å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon av det samme området.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal også omfatte virksomheten i kommunens selskaper. 

Dersom vurderingen viser at det er behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon av ett eller 

flere selskaper, skal dette inngå i plan for forvaltningsrevisjon. Det vil da være en fordel om 

eierne går sammen om å gjøre en felles forvaltningsrevisjon.  
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6. EN ALTERNATIV MÅTE Å GJØRE DET PÅ - SWOT-ANALYSE 
SOM VERKTØY I RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 

Vi vil her presentere en alternativ tilnærming til risiko- og vesentlighetsvurdering som bygger 

på verktøyet som går under betegnelsen SWOT-analyse. 

Siktemålet med en SWOT-analyse er å få en oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i 

en organisasjon. De fire bokstavene ”SWOT” står for forbokstavene i de engelske ordene 

Strengths (sterke sider), Weaknessess (svake sider), Opportunities (muligheter) og Threats 

(trusler). En slik analyse kan brukes for å kartlegge og analysere kommunens stilling og kan 

være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring. Forbedring og læring er jo 

nettopp ett av formålene med forvaltningsrevisjon, og derfor kan en SWOT-analyse være et 

nyttig verktøy ved gjennomføring av en risiko- og vesentlighetsvurdering. 

I en SWOT-analyse grupperes nøkkelinformasjon i to hovedkategorier – interne faktorer og 

eksterne faktorer. De interne faktorene omfatter kommunens sterke og svake sider. De sterke 

sidene representerer kommunens positive egenskaper, det som kommunen er god til og som 

gir trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse. Svakheter er det som den 

kommunale organisasjonen mangler eller utfører dårlig i forhold til oppfylling av mål. De 

eksterne faktorene omfatter eksterne muligheter og trusler. Eksterne muligheter er muligheter 

som ligger i omgivelsene og som kommunen kan velge å utnytte. Eksterne trusler er trusler og 

hindringer som kan motarbeide kommunens forsøk på å utnytte foreliggende muligheter. 

Dette er illustert i figuren under: 

 

Figur 6-1: SWOT-tabell 

 

Formålet med analysen er å identifisere de viktigste interne og eksterne faktorene som er 

avgjørende for å nå målene for den kommunale virksomheten. En slik analyse kan brukes for 

å kartlegge og analysere kommunens stilling og kan være et nyttig verktøy for å identifisere 

områder for forbedring.  

Ta utgangspunkt i målsettinger og andre forhold som er beskrevet, og gjør en vurdering av 

hvordan ulike forhold kan betegnes som henholdsvis interne sterke eller svake sider, og 

http://www.ogbedreskaldetbli.no/metoder_verktoy/Verktoykasse/Forankre_og_organisere_forbedringsarbeidet/SWOT-analyse/1252/print/metoder_verktoy/Verktoykasse/Forankre_og_organisere_forbedringsarbeidet/SWOT-analyse/1252/SWOT.jpg?size=original
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eksterne muligheter eller trusler. Se eksempler under på hva den kan være nyttig å fokusere 

på.  

6-1 Tabell til bruk ved en SWOT-analyse 

Interne Eksterne 

Sterke sider 

(Strengths) 

Svake sider 

(Weaknesses) 

Muligheter 

(Opportunities) 

Farer og trusler 

(Threats) 

 

 

 

   

    

Interne sterke sider eller svakheter kan f.eks 
finnes ved å fokusere på: 

 Ressurser 
o Finansielle 
o Kompetansemessige 
o Infrastruktur 

 Verdiforankring 

 Visjoner 

 Arbeidsmåter 

 Service 

 Materiell 

 Effektivitet 

 Tilgjengelighet 

 Kvalitet 

 Ansatte 

 Ledelse 

 Kapasitet 

 Informasjon 

 Endringsevne/-vilje 

 Omdømme 
 

Eksterne muligheter eller trusler kan f.eks 
finnes ved å fokusere på: 

 Rammer og betingelser 
o Politiske 
o Lovmessige 
o Økonomiske 

 Utviklingsmuligheter 

 Forventninger fra samarbeidsparter 

 Teknologiutvikling 

 Innbyggernes behov/etterspørsel 

 Innbyggernes forventninger 

 Arbeidsmarkedet 

 Andre organisasjoners handlinger 

 

Se vedlegg 1 om aktuelle risikofaktorer for tips til forhold som kan være hensiktsmessig å 

vurdere i en SWOT-analyse.  

I et forvaltningsrevisjonsperspektiv er det naturlig å fokusere på kolonnen som identifiserer 

kommunens svake sider for å vurdere på hvilke områder det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon. 
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Gjennomfør gjerne en idédugnad for hver kolonne. La alle deltakerne komme med sine 

momenter, plassert i den kolonnen de måtte ønske. Ikke diskuter plassering, problemstilling, 

løsninger eller tiltak. Vurder deretter forslagene som er kommet fram gjennom idédugnaden. 

Slå sammen like og sjekk ut om det er felles forståelse for momentene.  
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7. KONTROLLUTVALGETS PRIORITERING – VEIEN TIL VEDTATT 
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

7.1 KONTROLLUTVALGETS PRIORITERING 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal være et grunnlag for drøftinger i kontrollutvalget om 

på hvilke områder det er behov for at det gjennomføres forvaltningsrevisjon, og som derfor 

bør være med inn i en plan for forvaltningsrevisjon. Hensikten med vurderingen er at den skal 

identifisere mulige avvik eller svakheter i forvaltningen sett i forhold til økonomi, 

produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkinger ut fra kommunestyrets vedtak.   

Det kan være formålstjenlig å la kontrollutvalgets prioritering skje gjennom diskusjoner, for 

eksempel innenfor rammene av en workshop med kontrollutvalgsmedlemmene. 

Den gjennomførte risiko- og vesentlighetsvurderingen bygger på et faglig skjønn. Den 

endelige prioriteringen må imidlertid kontrollutvalget selv foreta, samtidig som de da også får 

mulighet for å komme med egne innspill. Dersom kontrollutvalget kommer med egne forslag, 

bør disse også begrunnes ut fra risiko og vesentlighet.  

Det kan brukes ulike framgangsmåter når kontrollutvalget skal gjøre sine prioriteringer. En 

visuell måte å gjøre dette på er å plassere de ulike områdene inn i en firefelttabell som er vist 

under. Det presiseres at størrelse og kompleksiteten i tabeller i saksframlegg til kontrollutvalg 

og kommunestyre bør vurderes nøye; store, komplekse tabeller kan villede mer enn veilede. 
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Figur 7-1 Vurdering av risiko 
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7.2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen og kontrollutvalgets drøftinger skal det 

utarbeides plan for forvaltningsrevisjon 

Det ligger ingen føringer i lov eller forskrift for hvordan planen skal utformes. Utformingen 

vil avhenge av hvor stor kommunen er, og hvor ofte planen skal utarbeides. Gjelder planen 

for fire år, vil det antagelig være naturlig med en mindre spesifikk plan enn om 

tidsperspektivet er ett år.  

Planen bør opplyse om hvilken informasjon den bygger på, hvilket nivå den er gjennomført 

på, og vurderinger som er gjort. Til kontrollutvalgets behandling av planen må risiko- og 

vesentlighetsvurderingen følge med som vedlegg slik at den kan gi utvalget et grunnlag å 

prioritere ut fra. Hvorvidt den også skal følge saken som legges fram for 

kommunestyret/fylkestinget, kan diskuteres og sees i forhold til hvordan dokumentet er 

utformet. Dersom dokumentet ikke følger med til kommunestyret/fylkestinget, bør det i den 

politiske saken som legges fram, redegjøres for hvordan dokumentet er utarbeidet og 

hovedmomentene i det. På denne måten kan kommunestyret/fylkestinget få en trygghet for at 

områder som er foreslått prioritert i planen, er valgt ut på et forsvarlig grunnlag.    

Videre må planen si noe om kontrollutvalgets prioriteringer, det vil si på hvilke områder 

kontrollutvalget mener det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. I tillegg vil det være 

hensiktsmessig å si noe om hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre planen. Endelig 

vedtak av plan fattes av kommunestyret eller fylkestinget.  

Dersom kontrollutvalget ønsker muligheten til å gjøre endringer i planen, må dette spørsmålet 

legges fram for kommunestyret/fylkestinget sammen med planen, enten ved å ta det inn i 

selve planen eller i innstilling i saken som legges fram for kommunestyret.  
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VEDLEGG 1: RISIKOFAKTORER I KOMMUNAL OG 
FYLKESKOMMUNAL SEKTOR  (IKKE UTTØMMENDE LISTE!) 

Interne risikofaktorer Eksterne risikofaktorer 

Personale 

 De ansattes dyktighet og 
ferdigheter 

 Vurderingsevne 

 Holdninger og verdier 

 Helsebelastning i arbeidet 

 Sikkerhetsrutiner 

 Etisk adferd 

 Muligheter for å misbruke 
myndighet 

 Trivsel og kollegiale forhold 

Økonomi 

 Økonomisk stilling 

 Lånegjeldsbelastning 

 Akkumulerte underskudd 

 Statlig styring (ROBEK) 

 Betalingsevne 

 Verdier i andre valuta 

 Verdier i markedsbaserte 
omløpsmidler 

 Rentenivå 

 Pensjonsutgifter 

 Lønnsnivå 
Svindel og bedrageri 

Politisk 

 Endringer i lover og 
bestemmelser 

 Endring i politiske signaler/ 
holdninger/strategier 

 Offentlige reguleringer 

 Miljøforvaltning 

 Kommunens identitet/ 
profil 

Prosess 

 Kapasitet til å utføre 
tjenester 

 Hvordan tjenestene utføres  

 Kvalitet på varene/ 
tjenestene  

 Avhengighet til 
leverandører/ andre aktører 

 Organisering – nærhet til 
bruker  

 Bruk av serviceerklæringer 
og standarder for utførelse 

Organisering 

 Bruk av selskapsstrukturer – 
grad av eierstyring 

 Bruk av 
konkurranseutsetting 

 

 

Sosiale/ demografiske 

 Alderssammensetning 

 Bosettingsmønster 

 Brukeratferd 

 

Teknologi 

 IKT-teknologi 
o Anskaffelser 
o Vedlikehold 
o Distribusjon 
o Konfidensialitet 
o Integritet 

 Data- og 
systemtilgjengelighet 

 Kapasitet 

 System 
o Valg 
o Utvikling 
o Utnyttelse 

Pålitelighet 

Natur og miljø 

 Naturkatastrofer 

 Brann 

 Forurensing 

 Samferdselsårer 
 

 

Verdier, infrastruktur 

 Eiendelenes (verdienes) 
egnethet for formålet 

 Tilgjengeligheten til 
eiendelene 

 Tilgang til kapital 

Teknologi 

 Kritisk teknologi 

 Infrastruktur i datasystem 

 Teknologisk utvikling 

 IKT i forretningsprosesser 
med andre 
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VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER LOVER SOM GJELDER FOR 
KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 

NB: Oversikten er ikke uttømmende! 

Sentrale, generelle lover for kommuner og fylkeskommuner.  

 Kommuneloven (2018) 

 Forvaltningsloven (1967) 

 Offentleglova (2006)  

 Lov om offentlige anskaffelser (2016) 

 Lov om offentlig støtte (2010) 

 Arbeidsmiljøloven (2005) 

 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008) 

 Likestillingsloven (2017) 

 Personopplysningsloven (2018) 

 Arkivlova (1992) 

 Sivilbeskyttelsesloven (2010) 

 Valgloven (2002) 

 Forsøksloven (1992) 

 Inndelingslova (2001) 

 Lov om interkommunale selskaper (1999)    

 

Oversikt over sentrale særlover som angår kommunal virksomhet 

 Barnehageloven (2005) 

 Opplæringslova (1998) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. (2011)  

 Smittevernloven (1994) 

 Helsepersonelloven (1999) 

 Helseregisterloven (2014) 

 Sosialtjenesteloven (2009) 

 Barnevernloven (1992) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83?q=kommuneloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentleglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=lov%20om%20offentlige%20anskaffelser
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117?q=lov%20om%20offentlig%20st%C3%B8tte
http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20080620-042.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51?q=likestillingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=personopplysningsloven
http://www.lovdata.no/all/nl-19921204-126.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=sivilbeskyttelsesloven
http://www.lovdata.no/all/nl-20020628-057.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920626-087.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20010615-070.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19990129-006.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30?q=lov%20om%20kommunale%20helse%20og
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-12-18-131?q=sosialtjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven
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 Krisesenterlova (2009).  

 Gjeldsordningsloven (1992) 

 Kirkeloven (1996) 

 Gravferdsloven (1996) 

 Lov om tilskott til livssynssamfunn (1981) 

 Folkebibliotekloven (1985) 

 Stadnamnlova (1990) 

 Kulturminneloven (1978) 

 Kulturlova (2007) 

 Fjellova (1975) 

 Friluftsloven (1957) 

 Laks- og innlandsfiskeloven (1992) 

 Motorferdselloven (1977) 

 Viltloven (1981) 

 Vass- og avløpsanleggslova (2012) 

 Forurensningsloven (1981)  

 Plan- og bygningsloven (2008) 

 Sivilbeskyttelsesloven (2010) 

 Brann- og eksplosjonsvernloven (2002) 

 Havne- og farvannsloven (2009) 

 

 

 

 
 

Oversikt over sentrale særlover som angår fylkeskommunal virksomhet 

 Opplæringslova (1998) 

 Kulturminnelova (1978) 

 Kulturlova (2007) 

 Folkebibliotekloven (1985) 

 Veglova (1963) 

 Tannhelsetjenesteloven (1983) 

 Helsepersonelloven (1999) 

 Helseregisterloven (2014) 

 Plan- og bygningsloven (2008) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-44?q=krisesenterlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-99?q=gjeldsordningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32?q=gravferdsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-06-12-64?q=lov%20om%20tilskot%20til%20livssynssamfunn
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11?q=stadnamnlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminneloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=kulturlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-31?q=fjellova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16?q=friluftsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47?q=lov%20om%20laks-%20og%20innlandsfiske
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdselloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-05-29-38?q=viltloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-03-16-12?q=vass-%20og%20avl%C3%B8psanleggslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensingsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45/KAPITTEL_1?q=sivilbeskyttelsesloven#KAPITTEL_1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann-%20og%20eksplosjonsvernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=Oppl%C3%A6ringslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=Kulturminnelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89?q=%E2%80%A2Kulturlova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotekloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1963-06-21-23?q=veglova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1983-06-03-54?q=Tannhelsetjenesteloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan%20og%20bygningsloven
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VEDLEGG 3: OFFENTLIG TILGJENGELIGE DATABASER 

PRODUKSJONSINDEKSEN FOR KOMMUNENE 

For å få et raskt overblikk over kommunens stilling på et overordnet nivå kan 

produksjonsindeksen for kommunene være et nyttig redskap.  

 

Det er det Tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunale økonomi (TBU) 

som har utviklet produksjonsindeksen for kommunene. Produksjonsindeksen er et samlemål 

for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. 

Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med 

andre kommuner. I alt 333 kommuner hadde levert tilstrekkelige data til å inngå i beregningen 

for 2017 som er den sist tilgjengelige. 

 

Produksjonsindeksen finner du her: 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/ 
 

Følgende skjermbilde kommer opp der man kan klikke på ønsket kommune for å få opp 

tallene: 

 

 
 

Ved å klikke her får du opp 

liste over alle kommuner som 

det er data for. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/produksjonsindeks2/id2507960/
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Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud kommunen gir til innbyggerne i ulike 

målgrupper. En slik indeks for det samlede tjenestetilbudet kan være et nyttig supplement til 

mer detaljerte studier av tjenesteproduksjonen i enkeltsektorer. Eksempelvis vil 

produksjonsindeksen være mindre følsom for forskjeller i prioritering enn 

produksjonsindikatorer for de enkelte tjenester. 

 

Den produksjonsindeksen som beregnes er basert på delindekser for  

 barnehage  

 grunnskole 

 primærhelsetjeneste  

 pleie og omsorg  

 barnevern 

 sosialkontortjenester  

 kultur 

 

De øvrige sektorene administrasjon, teknisk sektor, samferdsel, bolig og næring er utelatt 

fordi det er vanskelig å finne gode indikatorer på tjenesteproduksjonen. De tjenestene som er 

inkludert i totalindeksen utgjorde om lag 72 prosent av kommunenes brutto driftsutgifter i 

2017. 

 

Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske 

rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med 

om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor også nivået på 

kommunens inntektsnivå, og de økonomiske resultatene (netto driftsresultat) de siste tre årene 

vist. Lenke til mer informasjon om produksjonsindeksen fås ved å bevege musepekeren over 

en av grafene etter at man har valgt kommune.  

 

Kommuner med høy korrigert inntekt har gjennomgående høyere verdi på 

produksjonsindeksen enn kommuner med lav korrigert inntekt. Korrelasjonen med korrigert 

inntekt er klart høyere for samlet produksjonsindeks enn gjennomsnittlig korrelasjon for 

delindeksene. Det har sammenheng med at kommunevise forskjeller i prioritering slår 

sterkere ut i delindeksene enn i totalindeksen. Dette kommer også til uttrykk ved at 

standardavviket til totalindeksen er lavere enn gjennomsnittlig standardavvik for 

delindeksene. Det er delindeksene for pleie og omsorg og kultur som viser sterkest 

sammenheng med korrigert inntekt. Det er innenfor disse tjenestene at kommuneøkonomien 

er avgjørende for tjenestetilbudet. Delindeksene for grunnskole, primærhelsetjenesten, 

barnevern og sosialkontortjenester er praktisk talt ukorrelert med korrigert inntekt. For 

barnevern og sosialkontortjenester har de svake korrelasjonene trolig sammenheng med at 

tilbudet innen disse tjenesteområdene i større grad er styrt av behov enn av økonomiske 

rammebetingelser. For barnehage observeres det en negativ sammenheng med korrigert 

inntekt. Innføring av rett til barnehageplass fra 2011 har medført at barnehagedekningen i stor 

grad er blitt frikoblet fra kommunale inntekter. 

 

Både sektorindekser, og samlet produksjonsindeks er normalisert slik at veide gjennomsnitt 

(med antall innbyggere som vekter) er lik 100 for kommunene som inngår i analysen. Også de 

fylkesvise gjennomsnittene er veid med innbyggertall som vekter. I tillegg vises netto 

driftsresultat for 2017. For sektorindeksene og samlet produksjonsindeks indikerer en 

indeksverdi over 100 at tjenestetilbudet er bedre enn gjennomsnittet, mens en verdi lavere enn 

100 indikerer at tjenestetilbudet er dårligere enn landsgjennomsnittet. En verdi på 110 

indikerer for eksempel at tjenestetilbudet er 10 prosent bedre enn landsgjennomsnittet. 
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TBU understreker at produksjonsindeksene sier noe om nivået på produksjonen i forhold til 

størrelsen på målgruppen, og at de i seg selv ikke sier noe om hvor effektiv den enkelte 

kommune er. For at totalindeksen skal si noe om effektivitet må den relateres til hvor store 

ressurser den enkelte kommune disponerer, og delindeksene kan bare si noe om effektivitet 

dersom de relateres til hvor store ressurser som er allokert til den enkelte sektor sett i forhold 

til målgruppen. En kommune med samlet produksjonsindeks lavere enn 100 vil kunne være 

effektiv dersom produksjonen er høy relativt til de ressurser kommunen disponerer, og en 

kommune med delindeks lavere enn 100 vil kunne være effektiv dersom produksjonen er høy 

relativt til mengden av ressurser som er allokert til sektoren. 

 

Det er et godt råd å ha i bakhodet at indeksen kan gi god informasjon om sammenhengen 

mellom inntekter og tjenester, men gir ikke absolutte svar. Den forteller ikke den hele og fulle 

sannhet om kommunene, men den kan gi grunnlag for å stille spørsmål og foreta analyser av 

tjenestene. 

 

Resultatene for en tilfeldig valgt kommune er vist i figuren under: 

 

 
Figur 2. Produksjonsindeksen for en kommune 
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For mer informasjon om produksjonsindeksen og indikatorer og vekter i delindeksene og 

samlet produksjonsindeks viser vi til: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cf3c73e58e974576b3b0ba00c5bfb6be/ny_ve

rsjon_tbu_host_2018.pdf 

EFFEKTIVITETSVERDIER FOR KOMMUNALE TJENESTER 

TBU har også beregnet effektivitetsverdier for kommunene gjennom DEA-metoden.1 Etter 

denne metoden finner man en såkalt referansefront som består av de mest effektive 

kommunene. Alle kommunene som ligger innenfor referansefronten, har et 

effektiviseringspotensial. I en kommune som har en verdi på 0,88 vil ressursbruken kunne 

reduseres med 12 prosent uten at produksjonen reduseres dersom kommunen blir like effektiv 

som de mest effektive kommunene innen denne tjenesten.  

Metodikken som er brukt, er forklart nærmere i kapittel 8 i rapporten fra TBU som det er vist 

til ovenfor.  

Tallene for enkeltkommuner er lagt ut på Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets nettsider på www.regjeringen.no/kommunedata: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/id2520379/ 

Analysen beregner en effektivitetsfront som består av de kommunene som anslås som 100 

prosent effektive i den enkelte sektor. Øvrige kommuner sammenliknes med et ulikt sett av 

kommuner, referansekommuner, som ligger på denne fronten, opptil åtte referansekommuner, 

og på denne bakgrunn beregnes effektivitetsverdier for øvrige kommuner. 

Man kan velge å sammenlikne med andre kommuner i samme kommunegruppe når man vil 

analysere resultatene nærmere. Det kan imidlertid gi ekstra informasjon og også sammenlikne 

med kommuner som analysene har plukket ut som referansekommuner. Man vil da kunne 

foreta en nærmere analyse av hvorfor egen kommune kommer dårligere ut enn disse 

referansekommunene som utgangspunkt for læring og forbedring av egen effektivitet. 

Referansekommunene kommer opp ved å plukke ut den aktuelle kommunen i nedtrekkslista. 

Her må man også velge tjenesteområde – enten barnehage, grunnskole eller pleie og omsorg. 

Er bruken av innsatsfaktorer relativt høy sammenliknet med andre kommuner? Er 

produksjonen relativt lav? Har man for eksempel gjennomgående dobbelt så høy bruk av 

innsatsfaktorer som en annen kommune, men bare 50 prosent høyere verdi på 

produksjonsindikatorene, vil effektiviteten slik den måles her bli lavere. Det kan også være 

1 DEA står for Data Envolopment Analysis som er den mest utbredte analyseteknikken i studier av offentlig 

sektors effektivitet. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cf3c73e58e974576b3b0ba00c5bfb6be/ny_versjon_tbu_host_2018.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cf3c73e58e974576b3b0ba00c5bfb6be/ny_versjon_tbu_host_2018.pdf
http://www.regjeringen.no/kommunedata
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/id2520379/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/id2520379/
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enkeltindikatorer som er uforholdsmessig høye/lave. Slike analyser kan være en inngangsport 

for nærmere diskusjoner i kommunen om hvordan effektiviteten kan forbedres, der man også 

tar i betraktning at kvalitetsmål i begrenset grad inngår i analysen, særlig for barnehage. 

Her finner man et regneark med resultater fra 2016 og 2017 for effektivitetsanalysen for den 

enkelte kommune, for det enkelte område og vektet gjennomsnitt. Regnearket kan lastes ned: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/hvordan-bruke-

effektivitetsanalysen/id2520396/ 

De kommunene som ligger i fronten har verdi 100 mens kommuner som har et 

effektiviseringspotensial har verdi under 100. Kommunegruppe (KOSTRA) inngår også i 

regnearket slik at man lettere kan finne sammenliknbare kommuner ved å filtrere.  

Det effektivitetsbegrepet som ligger til grunn for DEA-analysen er såkalt teknisk effektivitet. 

Kravet til teknisk effektivitet er at det ikke sløses med ressurser. Det skal ikke være mulig å 

redusere bruken av innsatsfaktorer uten at produksjonen reduseres. Teknisk effektivitet er et 

svakt effektivitetsbegrep, noe som innebærer at produksjonen kan være teknisk effektiv uten 

at andre effektivitetskrav er oppfylt, herunder resultateffektivitet, formålseffektivitet og 

prioriteringseffektivitet. I grunnskolen, hvor grunnskolepoeng og resultater fra nasjonale 

prøver inngår som produkter, sier imidlertid analysen noe om resultateffektivitet eller hvilken 

effekt tjenestetilbudet har på brukerne. 

KOSTRA-DATABASEN 

En svært viktig offentlig tilgjengelige database er KOSTRA-databasen. Den baseres på 

elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt på data fra en rekke andre kilder i 

og utenfor SSB. KOSTRA-tallene koples med data fra ulike kilder som f. eks. regnskapsdata, 

tjeneste- og personelldata og befolkningsdata. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 

15. mars, og opprettede tall 15. juni. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan innholde

feil. Kommunene har anledning til å rette opp feil og mangler i sine data innen 15. april, og

SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet før den endelige

publiseringen den 15. juni.

Informasjon om KOSTRA finnes på https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra. 

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 

kommuner, bydeler og fylkeskommuner.  

 Prioriteringer - viser hvordan kommunens frie inntekter er fordelt til ulike formål

 Dekningsgrader - viser leverte tjenester sammenlignet med målgruppen for

tjenestetilbudet

 Produktivitet/enhetskostnader - viser kostnader/bruk av ressurser i forhold til

tjenesteproduksjonen

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/hvordan-bruke-effektivitetsanalysen/id2520396/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/hvordan-bruke-effektivitetsanalysen/id2520396/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/hvordan-bruke-effektivitetsanalysen/id2520396/
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra
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 Utdypende tjenesteindikatorer - viser nøkkeltall som supplerer indikatorene under 

de tre kategoriene 

I løpet av 2017 og 2018 har SSB laget ny nettløsning for KOSTRA-tallene med ny struktur på 

KOSTRA-tabellene. KOSTRA nøkkeltall har erstattet de tidligere faktaarkene. Det er om lag 

10-15 utvalgte nøkkeltall under hvert enkelt tjenesteområde. Det er utviklet nye tabeller i 

Statistikkbanken som er mer brukervennlige. Den nye løsningen gjør det enklere å søke, finne 

grupperinger og gjøre tabellene om til grafer.  

Som hjelpemiddel til å finne fram i det omfattende tallmaterialet har SSB laget en veiledning 

bestående av to deler.  

 Generell oversikt over innhold og definisjon av begreper finner dere i Om statistikken  

 Regnskapsfaglig veiledning for KOSTRA-tabeller og innholdet i de økonomiske 

nøkkeltallene finnes i Faglig veiledning for KOSTRA-tabeller (PDF) 

 

Utvalgte nøkkeltall gir en kjapp oversikt over hvordan stoda er i den enkelte kommune. 

Oversikten sammenligner den utvalgte kommunen med tall for Kostragruppe og landet 

utenom Oslo.  

Oppslagsbildet er vist på neste side (https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra): 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/statistikker/kostrahoved
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/_attachment/384801?_ts=16a4f914690
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
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Først velger man kommune eller fylke, og deretter blir knappene for de ulike 

tjenesteområdene klikkbare. Da får man opp ferdige tabeller med nøkkeltall for valgt 

kommune, for relevant Kostragruppe og for landet utenom Oslo. Ved å klikke på tabellnavnet 

får man opp en forklaring på hva tabellen viser. Over tabellen er det et felt der det er enkelt å 

føye til andre kommuner som man måtte ønske å sammenligne med. 

Under tabellen er det lagt inn en lenke til Statistikkbanktabeller for det valgte tjenesteområdet. 

Ved å klikke her får man opp mange flere tabeller for det aktuelle tjenesteområdet.  

Oversikt over alle KOSTRA-tabeller etter nye struktur finner du her: 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/endelige-kostra-tall-

pa-ny-tabellstruktur-15.juni 

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/endelige-kostra-tall-pa-ny-tabellstruktur-15.juni
https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/endelige-kostra-tall-pa-ny-tabellstruktur-15.juni
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Fra 12.06.2018 ble de tidligere KOSTRA-tabellene lagt under «avslutta tidsserier», med tall 

til og med 2016. 

KOSTRA er kvalitetssikret på lik linje med annen statistikk SSB produserer. Likevel kan det 

skje feil, ikke minst i rapporteringen fra kommunene. Slike feil kan gi store utslag i tallene for 

enkeltkommuner. Enkelte variabler vil også kunne gi fullstendig forandret innhold fra år til år 

i enkelte kommuner pga vesentlige engangsforeteelser, f. eks. salg av aksjer i kraftselskap. På 

noen områder kan det også være valgfritt hvor kommunene bokfører inntekter og utgifter. 

Kommunene kan også ha valgt ulik organisering. Dette er forhold som kan gi utslag i tallene. 

Dersom den aktuelle kommunen har sterkt avvikende tall på et område, er det viktig å sjekke 

ut med kommunen om det har en naturlig forklaring.   

En mulig angrepsvinkel er at man i en risiko- og vesentlighetsvurdering fokuserer på de 

nøkkeltallene som er listet opp under. Som alt nevnt, får man opp en nærmere beskrivelse av 

de enkelte nøkkeltallene ved å klikke på teksten til nøkkeltallet. Forhold i kommunen eller 

ønsker om å belyse noen områder mindre/mer kan imidlertid tilsi at andre nøkkeltall bør 

trekkes fram. Det understrekes at dette er forslag, ingen fasit - den som gjør analysen må 

vurdere om en ønsker å benytte seg av forslaget i sin kommune.  

 

Regnskap (finansielle nøkkeltall) 

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 Årets mindre-/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter 

 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 

 Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 

 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 

 Frie inntekter i kroner pr innbygger 

 Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter 

 Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter 

 Egenfinansiering i prosent av totale brutto investeringer 

 

Befolkningsprofil 

 Innbyggere (antall) 

 Fødte per 1 000 innbyggere (per 1 000) 

 Døde per 1 000 innbyggere (per 1 000) 

 Netto innflytting (antall) 

 Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) 

 Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) 

 Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent) 

 Andel innvandrerbefolkning (prosent) 

 

Nøkkeltall som gjelder kommunens tjenesteområder: 

 

Barnehager  

 Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) 

 Netto driftsutgifter barnehager; per innbygger 1-5 år (kr) 
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 Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager per korrigerte oppholdstimer i 

kommunale barnehager (kr) 

 Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage, alle 

barnehager (antall) 

 Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) 

 Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) 

 

 

Grunnskole  

 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år 

(kr) 

 Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) 

 Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) 

 Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) 

 Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8. trinn (prosent) 

 Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8. trinn (prosent) 

 Gruppestørrelse 2 (antall) 

 

Helse- og omsorgstjenester  

 Utgifter i kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) 

 Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 

 Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) 

 Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) 

 Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år 

(årsverk) 

 Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) 

 Netto driftsutgifter i omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto 

driftsutgifter (prosent) 

 Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning (prosent) 

 Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 

 Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) 

 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) 

 Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc  

 Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) 

 Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)  

 

Sosialtjenesten 

 Andel sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder eller mer  

 Gjennomsnittlig stønadslengde for mottakere med sosialhjelp som hovedinntekt 

(måneder)  

 

Barnevern 

 Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)  

 Barn med melding ift. innbyggere 0-17 år (prosent) 

 Prosentdel barn med undersøkelse ift. Innbyggere 0-17 år (prosent) 

 Barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-22 år (prosent) 
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 Brutto driftsutgifter per barn med undersøkelse eller tiltak (kr)

 Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon

251) (kr)

 Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)

 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall)

 Undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 måneder (prosent)

Plan, byggesak og miljø 

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)

 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)

 Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra

plan (prosent)

 Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)

 Selvkostgrad i byggesaker (prosent)

Kommunal vannforsyning 

 Selvkostgrad (prosent)

 Årsgebyr for vannforsyning – ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

 Andel fornyet kommunalt ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)

 E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende

prøveresultater (prosent)

 Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)

 Vannkvalitet. Kommunalt drikkevann (K) 2015-2018 (tabell 11786)

 Vannforsyning og beredskap. Kommunalt drikkevann (K) 2015-2018 (tabell 11787)

Kommunalt avløp 

 Selvkostgrad (prosent)

 Årsgebyr for avløpstjenesten – ekskl. mva (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

 Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent)

 Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent)

Husholdningsavfall 

 Selvkostgrad (prosent)

 Årsgebyr for avfallstjenesten – ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr)

 Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent

Bolig 

 Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere

 Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent)

Kultur 

 Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger (kr)

 Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)



Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering    © Norges Kommunerevisorforbund, desember 2019 

- 47 -

 Brutto driftsutgifter til folkebibliotek

 Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)

Samferdsel 

 Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)

 Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)

 Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater

(prosent)

Nøkkeltall som gjelder fylkeskommunene: 

Videregående opplæring  

 Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr)

 Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem

år (prosent)

 Elever per lærerårsverk (antall)

Tannhelsetjenesten  

 Netto driftsutgifter pr innbygger (kr)

 Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere(årsverk)

 Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)

 Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall)

 Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent)

 Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent)

Samferdsel 

 Andel av fylkeskommunens driftsutgifter som brukes på forvaltning av friluftsliv,

vann og vassdrag, vilt og innlandsfisk og kulturminner (prosent)

 Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)

 Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr)

 Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per

innbygger (kr)

 Brukere av transportordninger for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall)

 Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbyggere (antall)

 Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle

fylkesveier (prosent)
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Eksempel på sammenstilling av nøkkeltall for barneverntjenesten 

Tabell 2. Eksempel på sammenstilling av nøkkeltall innen barnevernsområdet i 
kommune X 

Nøkkeltall Enhet 

Kommune X 
Kostra-

gruppe 12 
Landet 

uten Oslo 

2018 2018 2018 

Netto driftsutgifter til barnevernstenesta 
per innbyggar 0-22 år (kr) kr 12197 9608 8319 

Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år 
(prosent) prosent 4,2 5,4 4,5 

Prosentdelen barn med undersøking ift. 
innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,2 5,5 4,8 

Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 
0-22 år (prosent) prosent 3,1 4,5 3,9 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn 
med undersøking eller tiltak (kr) kr 56105 51708 49929 

Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er 
plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 48975 34933 39268 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 675848 396327 443947 

Barn med undersøking eller tiltak per 
årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16 19,9 18,9 

Undersøkingar med handsamingstid innan 3 
månader (prosent) prosent 74 82 87 

Ut fra tallene som framkommer her kan det se ut til at kommune X har et forholdsvis høyt 

utgiftsnivå på barnevernsområdet sammenlignet med andre kommuner. Tabellen viser at 

denne kommunen har en lavere andel barn med melding, undersøkelse og barn på tiltak enn 

Kostra-gruppen og landet uten Oslo. Tallene viser dessuten lavere antall barn med 

undersøkelse eller tiltak per årsverk, men likevel lavere andel saksbehandlingstid innen tre 

måneder sammenlignet både med kommunegruppa, fylket og landet for øvrig. Dette kan være 

grunnlag både for å stille spørsmål om ressursene er disponert på best mulig måte. Brutto 

driftsutgifter per barn i alle kategoriene ligger høyere enn Kostra-gruppen og landet uten 

Oslo. Særlig brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet viser urovekkende 

høye tall sammenlignet med de andre. Her bør man spørre administrasjonen om det er 

spesielle forhold som har gjort seg gjeldende. 

Bildet som kommer fram gir grunn til å se om dette er tilfeldig for 2018 eller om dette er en 

trend i kommunen. For å vurdere dette kan tall for en lengre tidsperiode være nyttig, og det 

vises derfor her hvordan utviklingen har vært i perioden 2015-2018.  
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Tabell 3 Utvikling innen barnevernsområdet i perioden 2015-2018 i kommune 
X 

Nøkkeltall Enhet 

Kommune X 

2015 2016 2017 2018 

Netto driftsutgifter til 
barnevernstenesta per innbyggar 0-
22 år (kr) kr 7082 6911 11477 12197 

Barn med melding ift. innbyggarar 
0-17 år (prosent) prosent 3,7 3,7 3,7 4,2 

Prosentdelen barn med 
undersøking ift. innbyggarar 0-17 år 
(prosent) prosent 3,8 3,7 3,6 4,2 

Barn med barnevernstiltak ift. 
innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,6 2,7 2,8 3,1 

Brutto driftsutgifter (funksjon 244) 
per barn med undersøking eller 
tiltak (kr) kr 45267 48978 53468 56105 

Brutto driftsutgifter per barn som 
ikkje er plassert av barnevernet 
(funksjon 251) (kr) kr 36761 39041 44056 48975 

Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet (funksjon 
252) (kr) kr 497328 498770 690095 675848 

Barn med undersøking eller tiltak 
per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,1 14,4 16,7 16 

Undersøkingar med handsamingstid 
innan 3 månader (prosent) prosent 86 85 83 74 

 

Tallene indikerer at det har vært et stigende utgiftsnivå på barnevernsområdet over flere år. 

Særlig har kostnader knyttet til barn som er plassert av barnevernet økt sterkt i 2017 og 2018. 

Andel undersøkelser med saksbehandlingstid innen 3 måneder viser en nedadgående tendens i 

perioden. 

Forholdene det her er pekt på er noe av informasjonen som kan hentes ut fra KOSTRA-

tallene, og er et eksempel på hvordan tallene kan brukes til analyse av ulike områder, og gi en 

pekepinn på hva som bør undersøkes nærmere ved bruk av annen informasjon. 

 



Veileder i risiko- og vesentlighetsvurdering                                            © Norges Kommunerevisorforbund, desember 2019 

 - 50 - 

 SKOLEPORTEN 

En annen nyttig informasjonskilde er Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten 

(www.utdanningsdirektoratet.no/skoleporten) som er et verktøy for vurdering av kvalitet i 

grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever og andre 

interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen.  

Skoleporten er en sentral del av det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og inneholder 

informasjon om  

 opplæringen (elever, lærere og skoler) 

 læringsmiljøet  

 læringsresultater 

 ressurser 

 overganger 

 

Det er lagt vekt på å gi stor valgfrihet i visningen av data. Man kan finne tall for en konkret 

skole, kommune eller et fylke på to forskjellige måter; man kan bruke søk, eller bla seg fram 

geografisk. Innen en skole, kommune eller fylke kan det gjøres sammenligninger over ulike 

år, og mellom kjønn og årskull.  

Resultatene fra elevundersøkelsen i en tilfeldig valgt kommune er vist på neste side. 

 

 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/skoleporten
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Figur 3 Resultater fra elevundersøkelsen 7. årstrinn 
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Elevene har også svart på spørsmål om mobbing: 

 

 

Figur 4 Andel elever som opplever mobbing på skolen. 

Figuren viser at andelen elever som opplever mobbing har gått ned fra 2016-17 som er det 

året som viser høyest andel. I 2018-2019 ser vi at tallet er på vei oppover igjen.  
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ULIKE KILDER FOR DATAFANGST 

Tema Kilde Link Kommentar 

 

Generelle kilder Kostra https://www.ssb.no/kommunefakta/kost

ra 

 

Barnevern Bufdir https://bufdir.no/ Bra statistikk 

på 

kommuneniv

å 

Barnehage, 

skole  

Udir https://www.udir.no/tall-og-

forskning/statistikk/ 

Bemanningsn

orm 

barnehage 

Barnehage skole Skoleporten https://skoleporten.udir.no/  

Skole Grunnskolens 

informasjons

system (GSI) 

https://gsi.udir.no/informasjon/apne/  

Kommunehelse Folkehelseins

tituttet 

http://khs.fhi.no/webview/  

Helse og 

omsorg 

   

Generell kilde Kommunebar

ometeret – 

Kommunal 

rapport 

https://kb.kommunal-rapport.no/landing 

 

https://kommunal-

rapport.no/kommunebarometeret/2019/0

3/her-er-alle-tabellene-i-

kommunebarometeret-2019 

 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra
https://bufdir.no/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/
https://skoleporten.udir.no/
https://gsi.udir.no/informasjon/apne/
http://khs.fhi.no/webview/
https://kb.kommunal-rapport.no/landing
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019
https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019
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Lokaldemokrati Bedre 

kommune 

http://rapporter.kf.no/kslokaldemokrati2

017.html

Få kommuner 

Lokaldemokrati Åpenhetsinde

ksen 

https://presse.no/np-

nyhet/apenhetsindeksen-2018/ 

Anskaffelser Leverandørda

tabasen 

https://ldb.kommunal-rapport.no/start 

Økonomi NKRF https://www.nkrf.no/digitalisering-

verktoy/KOSTRA-analysemodell 

Generell kilde Norge i tall - 

KS 

https://www.ks.no/kartregioner/kartside/ 

Helse og 

omsorg 

https://www.helsedirektoratet.no/statisti

kk/statistikk 

Arkiv Undersøkelse 

av 

kommunale 

arkiver 

https://www.arkivverket.no/arkivutvikli

ng/tall-og-data-

statistikk/kommunearkiver/resultater-

fra-undersokelsen-2018 

Finner ikke 

splitt på 

kommune 

Barnehage Barnehagefak

ta 

http://barnehagefakta.no/kommune 

Integrering IMDI-

statistikk 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/ 

http://rapporter.kf.no/kslokaldemokrati2017.html
http://rapporter.kf.no/kslokaldemokrati2017.html
https://presse.no/np-nyhet/apenhetsindeksen-2018/
https://presse.no/np-nyhet/apenhetsindeksen-2018/
https://ldb.kommunal-rapport.no/start
https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/KOSTRA-analysemodell
https://www.nkrf.no/digitalisering-verktoy/KOSTRA-analysemodell
https://www.ks.no/kartregioner/kartside/
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/kommunearkiver/resultater-fra-undersokelsen-2018
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/kommunearkiver/resultater-fra-undersokelsen-2018
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/kommunearkiver/resultater-fra-undersokelsen-2018
https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk/kommunearkiver/resultater-fra-undersokelsen-2018
http://barnehagefakta.no/kommune
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/
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PLAN FOR KONTROLLUTVALGETS VIKSOMHET 2020-2023 

Sekretariatets innstilling 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023, med de korrigeringer som fremkom i møte, 

blir godkjent.  Saken blir lagt frem for kommunestyret med følgende innstilling: 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 blir godkjent.  

Saksopplysninger 

I tillegg til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon, har utvalget flere 

dokument som danner rammeverk for kontrollutvalgets virksomhet; 

• Reglement for kontrollutvalget, som ble revidert av avtroppende kontrollutvalg.

Godkjent av kommunestyret i møte14.11.2019, sak 118/2019.

• Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS. Blir erstattet av ny

oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA.

• Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, skal vedtas i løpet av 2020

• Plan for eierskapskontroll 2020-2023, skal vedtas i løpet av 2020

• Årsmelding, blir sendt til kommunestyre

• Virksomhetsrapport, blir lagt frem av avtroppende kontrollutvalg

I forrige valgperiode ble det for første gang utarbeidet Plan for kontrollutvalgets virksomhet i 

valgperioden. Planen ble konkretisert i en årlig tiltaksplan/arbeidsplan. Siden planen ble 

etablert først i 2017, så ble den bare lagt frem for kommunestyret som referatsak. 

Vedlegg: 

• Utkast til Plan for kontrollutvalget sin virksomhet 2020-2023

VURDERING 

Sekretariatet ser det som tjenlig at det for hver valgperiode blir utarbeidet en Plan for 

kontrollutvalgets virksomhet. Det er naturlig at denne blir laget av det nye kontrollutvalget i 

løpet av første år etter nytt valg. Planen blir sendt til kommunestyret for godkjenning, slik det 

blir gjort med plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. På denne måten kan 

kommunestyret involveres i å sette rammer for kontrollutvalget sin virksomhet i gjeldende 

valgperiode.  



Siden planen vil være gjeldende for en hel valgperiode, så kan den ikke være konkret på tiltak 

og aktiviteter, da disse vil ha en kortere planleggingshorisont. En vet ikke hvilke 

forvaltningsrevisjonsprosjekt eller kontrolltiltak som skal gjennomføres 2-3 år frem i tid. Det 

vil derfor være behov for at kontrollutvalget har en årlig tiltaksplan/arbeidsplan, som kan 

justeres av utvalget i løpet av året. Her vil det komme frem hva kontrollutvalget vil fokusere 

på dette året f.eks.; bestilte forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller, oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt/eierskapskontroller, orienteringer fra revisjonen, orienteringer 

fra administrasjonen, virksomhetsbesøk osv.   

Sekretariatet legger her frem et utkast til Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023. 

Kontrollutvalget vedtar Arbeidsplan for 2020, i sak 07/20, i samme møte.       

Jane Anita Aspen 

daglig leder 



Plan for kontrollutvalgets virksomhet 

2020-2023 

Rauma kommune 

Vedtatt av Rauma kommunestyre i møte xx.xx.20, sak xx/20 



KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

1. INNLEDNING

Etter lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-1 skal 

kommunestyret velge et kontrollutval som skal føre løpende kontoll på deres vegne. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen, 

er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. 

Kommunestyret har vedtatt et eget reglement for kontrollutvalget i Rauma 

kommune. (kommunestyret 14.11.2019, sak 118/2019) 

1. Kontrollutvalgets formål

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal

gjennom sitt arbeid sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til

Rauma kommune, og at kommunen leverer sine tjenester effektivt og målrettet i

henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets intensjoner og

vedtak.

Utvalgets oppgaver er knyttet til kontroll av den kommunale forvaltningern, kontroll av 

kommunen sitt eierskap i selskap og til å påse at kommunens regnskap blir revisdert på 

en betryggnde måte. Kommuneloven har et eget kapittel som regulerer 

kontrollutvalgets virksomhet; Kapittel 23. Med hjemmel i loven er det også fastsatt 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

Kommunesttyret skal sørge for at kontorllutvalget får sekretariatsbistand som 

tilredstiller utvalgs behov. Sekretarariatet skal påse at de saker som kontrollutvalget 

behandler, er forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir sett i verk. Kontrollutvalget i 

Rauma har sekretariatstjenester fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.  

Kontrollutvalget vil i tillegg til Plan for virksomheten ha en egen Arbeidslan for hvert 

år som viser planlagte tiltak og oppgaver. Arbeidsplanen blir oppdatert fortløpende og 

vil være tilgjengelig på https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING
*medlem av kommunestyret

Utvalgsmedlemmer Funksjon Parti Vara Nr 

Lars Ramstad* leder H Peder Gjerstad 1 

Marit Moltubakk 2 

Odd Ivar Røhmesmo nestleder Sv Halgeir Gjerdset 1 

Liv Kristin Rasmussen 2 

Kaja Nilsen 3 

Arne Johnson Medlem Ap Parly Augustson 1 

Elisabeth Talberg 2 

Svein Magne Rydjord 3 

Marit Nauste Medlem Uavh Jon Setnes 1 

Sigvald Kavli 2 

Randi Margrethe Røsvik Sørli Medlem Krf Ivar Kleiva 1 

Arne Hop 2 

Edmund søvik 3 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma.396664.no.html


KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 

 

 
 

3. MØTEPLAN 

 

• Møteplan legges i første kontrollutvalgsmøte, hvert kalenderår 

• Kontrollutvalgets møter skal holdes for åpne dører på lik linje som andre      
kommunale utvalg. 

• Kontrollutvalgets møter avholdes på dagtid. 

• Kontrollutvalget i Rauma skal avholde minst 6 møter hvert kalenderår. 

• Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen. En oppdatert 
møteplan ligger til enhver tid tilgjengelig på 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma 
 

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER 

 

4.1. TILSYN MED FORVALTNINGEN 

Det generelle tilsynet med forvaltningen gjennomføres med følgende tiltak: 

• Orientering fra rådmannen knyttet til saker på kontrollutvalgets oppfølgingsliste. 

• Kontrollutvalget får fremlagt tertialrapportene for Rauma kommune 

• Oppfølging av politiske vedtak går frem av tertialrapportene. 

• Kopier av rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging. 

• Innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige politisk utvalg ligger 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside 

• Kontrollutvalget har fordelt oppmerksomheten på de ulike områdene slik: 

Saker fra formannskapet –  

Saker knyttet til plan forvaltning-  

• Kontrollutvalget kan be om informasjon om ulike områder/temaer eller fra ulike 

enheter. Risiko- og vesentlighetsanalyser som er utarbeides som grunnlag for 

forvaltningsrevisjon vil være et godt hjelpemiddel for kontrollutvalgets tilsyn 

med forvaltningen. Ved å etterspørre informasjon fra enheter og områder som 

ikke blir prioritert i forhold til forvaltningsrevisjon eller andre undersøkelser, så 

får kontrollutvalget fulgt opp et større områd av forvaltningen. 

• Virksomhetsbesøk/alternativt orientering fra en enhetsleder. 

 

4.2. OPPGAVER KNYTTET TIL REGNSKAPSREVISJON 

• Ved behandlingen av kommunens regnskap, vil kontrollutvalget avgi en 

uttalelse, som stiles til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen, 

slik at den følger innstillingen til kommunestyret. 

• I første møte hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for 

revisjonsåret. Videre skal utvalget få presentert rapport fra interimsrevisjon 

og årsoppgjørsrevisjon. 

• Alle nummererte brev, eller andre typer revisjonsmerknader, behandles 

fortløpende. Nummererte brev som ikke blir godt nok fulgt opp av 
administrasjonen, sendes kommunestyret til videre behandling. 

• Revisjonens årsavslutningsbrev følges opp av revisjonen, med orientering til 

kontrollutvalget ved interimrevisjon. 

 

4.3.  OPPGAVER KNYTTET TIL FOENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 

• Revisjonen skal se etter om kommunen sin økonomiforvaltning hovedsaklig skjer i 

samsvar med regler og vedtak. 

• Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/rauma
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legges frem for kontrollutvalget 

• Revisor skal senest 30.06 gi en skriftlig uttalelse til kontrollutvlaget, med kopi til

rådmannen, om resultatet av kontrollene.

4.4. OPPGAVER KNYTTET TIL FORVALTNINGSREVISJON 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven §23-3 minst en gang i valgperioden, 

og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, 

utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal gjennomføres 
forvaltningsrevisjon.  

• Planen skal vedtas av kommunestyret selv, etter innstilling fra kontrollutvalget.

• På bakgrunn av Plan for forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget bestille

forvaltningsrevisjoner eller andre undersøkelser.

• Alle forvaltningsrevisjonsrapporter eller andre undersøkelser blir lagt frem for

kommunestyret for behandling.

• Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon

blir fulgt opp og skal rapportere til kommunestyret om anbefalingene blir fulgt

opp av administrasjonen. Kontrollutvalget rapporterer om dette i årsrapporter og

virksomhetsrapport.

4.5. OPPGAVER KNYTTET TIL EIERSKAPSKONTROLL 

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven 23-4 minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres eierskapskontroll.  

• Kontrollutvalget bestiller en risiko- og vesentlighetsvurdering som skal være et

verktøy for kontrollutvalget i utarbeidelse av Plan for eierskapskontroll. Risiko- og

vesentlighetsvurderingen av eierskapet, skal vise hvor det er størst behov for

eierskapskontroll.

• Planen skal vedtas av kommunesytet selv, etter innstilling fra kontrollutvalget.

• På bakgrunn av Plan for eierskapskontroll bestilles eierskapskontroller.

4.6. OPPGAVER KNYTTET TIL TILSYN MED REVISJONSORDNINGEN 

• Kontrollutvalget inngår oppdragsavtale med revisjonen.

• Revisjonen rapporterer om sin virksomhet gjennom revisjonens åpenhetsrapport,

• Oppdragsansvarlig revisor både for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

legger fram sine uavhengighetserklæringer.

• I første møtet hver høst orienterer revisjonen om revisjonsstrategien for

revisjonsåret. Revisjonens plan for Rauma kommune er til enhver tid tilgjengelig
for kontrollutvalget.

• Kontrollutvalget skal motta et oppsummeringsnotat fra interimrevisjonen og

årsoppgjørsrevisjon.

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon

gjennomføres i tråd med Forum for Kontroll og Tilsyns (FKTs)

veileder for kontrollutvalgets påseansvar for regnskapsrevisjon.

Vurdering av kontrollutvalgets tilsynnsansvar med forvaltningsrevisor

gjennomføres i tråd med Norges kommunerevisjons (NKRFs)

veileder. Dette behandles i første møte hver høst.

• Øvrige tiltak går fram av kontrollutvalgets tiltaksplan.

4.7. OPPGAVER KNYTTET TIL BUDSJETTBEHANDLINGEN 

• Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Rauma
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kommune i første møte hver høst. I forslaget legger rammen for 

kontrollutvalgets virksomhet, revisjonens virksomhet og sekretariatets 

virksomhet. 

• Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken fra formannskapet til
kommunestyret. Det er bare kommunestyret som kan korrigere i

forhold til kontrollutvalgets forslag til budsjett. Dette kan ikke gjøres
av administrasjonen.

• Budsjettet vedtas av kommunestyret.

4.8. OPPGAVER KNYTTET TIL RAPPORTERING 

• Kontrollutvalgets årsrapport fra forrige år, behandles i det første møte hvert år.

Første år etter valg blir det ikke lagt frem årsrapport.

• Det avtroppende kontrollutvalget legger frem rapport til kommunestyret fra

kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden.

• Årsrapport/virksomhetsrapport blir sendt kommunestyret til orientering.

• I årsrapporten/virksomhetsrapport rapporter kontrollutvalget til kommunestyret

om resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon og, samt resultatet fra

oppfølging av vedtak

• Eventuell oppfølginger av nummererte brev blir også rapportert i

årsrapport/virksomhetsrappot. Kontrollutvalget vurderer ved hvert nummererte

brev, om det er nødvendig å rappportere til kommunestyret fortløpende.

• Rapporter etter gjennomført forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll,
eventuelle andre undersøkelser blir sendt fortløpende til kommunestyret.

5. OPPLÆRINGS- OG ERFARINGSUTVEKSLING

Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig 

oppdatering av kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett 

som inneholder en post til opplæring/kursvirksomhet. 

• Kontrollutvalget velger selv om de ønsker å  være representert med

medlemmer på Norges kommunerevisorforbunds (NKRF)

kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i januar/februar hvert år. Dette er en

stor konferanse med deltakere fra hele landet.

• Rauma kommune er medlem i Forum for kontroll og tilsyn (FKT). FKT`s formål

er å være en møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider med

kontroll og tilsyn i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. I juni hvert år

avvikles årsmøte og fagkonferanse. Kontrollutvalget velger selv om de ønsker å

være representert med medlemmer på denne møteplassen.

• Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal inviterer hvert år til en opplæringsdag

for kontrollutvalgsmedlemmer og varamedlemmer i kommunene tilknyttet

sekretariatet.

• Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om

kontrollarbeid, bl.a. gjennom sekretariatets hjemmeside

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/

• Kontrollutvalget  oppfordrer til at det blirorientert om kontrollutvalgets

virksomhet på kommunens hjemmeside. Utvalgets dokumenter skal være like

tilgjengelig som for de øvrige politiske utvalg.

https://www.kontrollutvalgromsdal.no/
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MØTE OG ARBEIDSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2020 
 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Følgende møteplan for 2020 godkjennes: 

 
Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

9 25.02 1/20 ▪ Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

▪ Møte- og arbeidsplan kontrollutvalget 2020 

▪ Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 

18 28.04 2/20 ▪ Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2019 for Rauma kommune  

▪ Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 

▪ Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av 

virksomhet og eierskap 

25 15.06 3/20 ▪ Økonomirapport 1. tertial 

▪ Statusrapport fra Rauma Energi AS 

▪ Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon SA 

38 15.09 4/20 ▪ Kommunikasjons-/Revisjonsplan for revisjonsåret 2020 

▪ Revisjonens rapport fra forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

▪ Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

▪ Plan for eierskapskontroll 2020-2023 

▪ Budsjettforslag for kontroll og tilsyn 2021 

45 03.11 5/20 ▪ Økonomirapport 2. tertial  

▪ Virksomhetsbesøk/orientering fra enhetsleder 

49 01.12 6/20 ▪ Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll 

▪ Interimrapport regnskapsrevisjon 2020 

 

2. Kontrollutvalgets leder, i samråd med sekretariatet, gis fullmakt til å foreta endringer 

av møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

3. Kontrollutvalget godkjenner Arbeidsplan for 2020, med de endringer som fremkom i 

møte. Arbeidsplanen vil fortløpende bli oppdatert av kontrollutvalget i møte. 

 

Saksopplysninger 

 

Det er hensiktsmessig at kontrollutvalget i størst mulig grad planlegger sin virksomhet. Dette 

for at møtedatoer skal være forutsigbare for utvalgsmedlemmer, kommunes administrasjon, 

revisjonen og for publikum. Det er også en fordel at kontrollutvalgets arbeid er mest mulig 

planlagt, slik at kontrollutvalget kan forberede seg og påvirke arbeidet, at revisjonen kan 



planlegge sin aktivitet knytet til å levere bestillinger, og at sekretariatet får anledning til å 

forberede saker i tilstrekkelig tid før møte.  

 

Forslag til møteplan er koordinert med de øvrige kontrollutvalgene for å unngå 

møtekollisjoner for revisjon og sekretariat, samt med Rauma kommunes møteplan for 

politiske møter i 2020. 

 

Det er lagt opp til 6 ordinære møter i 2020.  

 

Vedlagt følger: 

• Utkast til arbeidsplan for kontrollutvalget i Rauma kommune 2020 

 

VURDERING 

 

Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 behandler utvalget i dagens møte, sak 05/20. 

Dette er en overordnet plan som her konkretiseres i en årlig arbeidsplan 

 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til en Arbeidsplan 2020 som tar utgangspunkt i 

kontrollutvalgets oppgaver som fremkommer i kommunelov og forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon. Det legges opp til at denne planen skal kunne justeres/suppleres av kontrollutvalget i 

hvert møte.  

 

Dersom det skulle oppstå situasjoner som tilsier at det vil være behov for flere møter, vil det 

bli vurdert i hvert enkelte tilfelle.  

 

Den største utfordringen er å finne møtedato for kontrollutvalgets behandling av 

årsregnskapet 2019 for Rauma kommune. Dette møtet må være etter 15.4, som er revisjonens 

frist for avleggelse av revisjonsberetning, men før formannskapets behandling av 

årsregnskapet som er 6.5. Den eneste muligheten sekretariatet kan se, er da er 28.4.  

 

Utvalget bes om å ta stilling til sekretariats utkast til arbeidsplan som følger vedlagt.  

 

 

Jane Anita Aspen 

daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ARBEIDSPLAN 

2020 

KONTROLLUTVALGET I RAUMA 

KOMMUNE 

Oppdatert xx.xx.20 



  

 

___________________________________________________________________________ 

Tiltaksplan 2020     2 

 

Tilsyn med forvaltningen 

 
Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen 

Fortløpende rapportering  

 
• Kontrollutvalgsmedlemmene skal ha tilgang til dokumenter fra alle politiske 

utvalg.  

• Lars Ramstad er kommunestyrets representanter i kontrollutvalget. 

• Når det gjelder å følge med på saker i andre utvalg som er av interesse for 

kontrollutvalget, har utvalget fordelt ansvar slik: 
- Saker i formannskapet – xx 

- Saker knyttet til plan forvaltning- xx 

• Rapporter fra eksterne tilsynsorganer og kommunens svar/oppfølging  

• Sykefravær (i tertialrapporteringen) 

• Oppfølging av politiske vedtak (i tertialrapporteringen) 

• Sluttregnskap (i tertialrapporteringen) 

• Anmeldelser, misligheter og varslinger 

Aktuell 

informasjon/orienteringer 

I den grad temaer/områder ikke blir undersøkt gjennom bestilling av 

forvaltningsrevisjon, kan det være aktuelt å be om tilbakemeldinger fra 

administrasjonen på ulike områder. Risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunes 

virksomhet og virksomhet i kommunes selskap, er et viktig verktøy for dette. Slik 

informasjon blir spesifisert under hvert enkelt møte.  

Saker til oppfølging vil også fremgå av kontrollutvalgets oppfølgingsliste 

25.02.20 • Tiltaksplan 2020 – Kontrollutvalget i Rauma 

28.04.20 • Skatteoppkreverens årsrapport for 2019 og kontrollrapport fra Skatteetaten til 

orientering 

• Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Innkjøp- og offentlige 

anskaffelser» 

15.06.20 • Økonomirapport 1. tertial 

• Virksomhetsbesøk/orientering fra en enhetsleder 

• Tilstandsrapport for grunnskolen 

15.09.20 •  

03.11.20 •  

01.12.20 • Økonomirapport 2. tertial 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon 
 Utgangspunktet for oppgavene er i hovedsak knyttet til reglene i Komml. § 23-2 og 

kap.24 samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3. 

25.02.20  

28.04.20 • Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2019, Rauma kommune,  

• Årsavslutningsbrev for revisjonsåret 2019. 

15.06.20 •  

15.09.20 • Kommunikasjons-/revisjonsplan 2020 

03.11.20 • . 

01.12.20 • Interimrapport regnskapsrevisjon, regnskapsår 2020 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med forvaltningsrevisjon. 
 

Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  
 Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon og reglene i komml. § 

23-3 og kap 24, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

25.02.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet 

og virksomhet i selskap 
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Møte Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon  

• Rådmannens plan for oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapport 

«Internkontroll i Rauma kommune» 

28.04.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av virksomhet 

og virksomhet i selskap 

15.06.20 • Rauma Energi AS -statusrapport 

15.09.20 • Plan for forvaltningsrevisjon 

03.11.20 •  

01.12.20 • Bestilling av forvaltningsrevisjon 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med selskapskontroll. 
 

Møte Oppgaver knyttet til eierskapskontroll 
 Utgangspunktet for oppgåvene er plan for eierskapskontroll, kommunelova §§ 23-4 

og 23-6, samt forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

25.02.20 • Dialogmøte 1 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen 

sitt eierskap 

28.04.20 • Dialogmøte 2 med revisjonen – risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunen 

sitt eierskap 

15.06.20 •  

15.09.20 • Plan for eierskapskontroll 

03.11.20 •  

01.12.20 • Bestilling av eierskapskontroll? 

 

 

Tilsyn med revisjonen 
 

Møte Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen 
 Revisjonen rapporterer om sin virksomhet ved behov.  

Revisjonens plan for Rauma kommune og er til enhver tid tilgjengelig for 

kontrollutvalget.  

Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-2 og Kap 24, 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon kap. 2 og 3, samt oppdragsavtale med 

revisjonen 

25.02.20  

28.04.20 •  

15.06.20 • Åpenhetsrapport fra revisjonen 

• Oppdragsansvarlig regskapsrevisors habilitetserklæring for Rauma kommune for 

revisjonsåret 2020 

15.09.20 • Vedlegg til oppdragsavtalen «Honorar for gjeldende år» (2020) gjennomgås. 

• Vurdering av kontrollutvalgets tilsynsansvar for regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon, jf.FKT/ NKRFs veiledere. 

03.11.20 •  

01.12.20 •  

 

 

Budsjettbehandlingen 
 

Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon § 2. 

25.02.20  
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Møte Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen 

28.04.20 •  

15.06.20 •  

15.09.20 • Forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2021 behandles av 

kontrollutvalget. 

03.11.20 •  

01.12.20 •  

 

 

Kontrollutvalgets rapportering 
 

Møte Oppgaver knyttet til  

kontrollutvalgets rapportering 
 Utgangspunktet for oppgavene er bl.a. relatert til reglene i koml. § 23-5 og forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon §§ 4 og 5. 

Forvaltningsrevisjonsrapporter og eierskapskontroller blir rapportert straks. Det blir 

utarbeidet årsrapporter hvert år uten første år etter nytt valg, da denne er erstattet av 

kontrollutvalget sin virksomhetsrapport som ble lagt frem av avtroppende 

kontrollutvalg. Oppfølging av anbefalinger i forvaltningsrevisjonsrapporter/ 

eierskapskontroller skal gå frem av kontrollutvalgets årsrapport/virksomhetsrapport. 

25.02.20 • Plan for kontrollutvalgets virksomhet 2020-2023 

28.04.20 •  

15.06.20 •  

15.09.20 •  

03.11.20 •  

01.12.20 •  
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OPPFØLGINGSLISTE 

Sekretariatets innstilling 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 

Saksopplysninger 

Oppfølgingslisten er kontrollutvalget og sekretariatets «huskeliste» for saker som det er 

ønskelig med oppfølging av over tid. Noen saker følges over tid, fordi kontrollutvalget ønsker 

å følge med til administrasjonen har kommet i mål med et arbeid. Andre saker følges opp 

fordi kontrollutvalget ønsker halvårlige eller årlige statusrapporter på områder som utvalget 

generelt ser på som et risikoområde.  

Kontrollutvalget vedtar selv endringer i listen. Dette innebærer endring i status for den enkelte 

sak: 

▪ Som nytt punkt

▪ Endringer i punkt (grunnet orienteringer eller saken behandlet som sak i møte)

▪ Punktet går ut (saken anses for avsluttet fra kontrollutvalgets side)

Vedlagt følger: 

• Ajourført oppfølgingsliste pr. 10.12.2019.

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), rådmannens saksfremlegg til 
kommunestyret 12.2.2020, sak 7/20 m/vedlegg

VURDERING 

Sekretariatet har i forslag til saker på oppfølgingslisten ført opp saker som tidligere 

kontrollutvalg har hatt på oppfølgingslisten, og ikke har avsluttet. I tillegg er det foreslått å 

føre opp en ny sak til oppfølging: 

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 

I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde rådmannen en orientering og gjennomgang av 

underveisevaluering av hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste i Rauma kommune. 

Rådmannen sa at det nå var hovedprioritet å få på plass systemer, rutiner og praksis som sikrer 

forsvarlige helsetjenester, samt jobbe med felles holdninger og retning på tjenesten. 

Kontrollutvalget ønsker å følge tett med på utviklingen innen helse- og omsorgstjenester i 

Rauma kommune.  

Barneverntjenesten i Rauma kommune 

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten «Barnevernstjenesten i Rauma 

kommune» og vedtok enstemmig kontrollutvalgets innstilling i møte 8.3.2016, k-sak 29/16. I 



tillegg ble det gjort en tilføying om at «Kommunestyret er bekymret over bemanning og 

budsjettering i barnevernstjenesten, og ber om at saka tas opp på nytt i forkant av neste 

budsjettbehandling.»  

I samme kommunestyremøte ble det lagt frem «Tjenesteanalyse av barneverntjenesten i 

Rauma kommune». Analysen er laget i forbindelse med at kommunen har deltatt i 

effektiviseringsnettverk for barneverntjenester gjennom Kommunenes Sentralforbund.   

I kommunestyremøte 15.12.16 sak 134/2016 ble det lagt frem en statusrapport fra barnevernet 

pr. november 2016. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble gjennomført våren 

2017. Kontrollutvalget hadde egentlig avsluttet oppfølgingen av Barnevernstjenesten våren 

2018. Men i desember 2018 gjennomførte Bufdir, på oppdrag fra Barne- og 

likestillingsdepartementet, en gjennomgang av enkelte indikatorer for å vurdere risikobildet i 

kommunale barneverntjenester. I denne gjennomgangen kommer barnevernstjenesten i Rauma 

kommune ut med «Rød-lys», i forhold til de indikatorene som er undersøkt. Utvalget ønsker 

derfor å fortsette oppfølgingen av Barnevernstjenesten.   

 

Rauma Energi AS 

Rauma Energi AS står overfor store utfordringer i tiden fremover. Det gjelder både Herje 

kraftverk, Verma utbyggingen og fiberutbygging. Kontrollutvalget ønsker derfor å følge med 

på utviklingen i selskapet. 

 

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 pålegg om utbedringer. Rauma kommune arbeider med å 

rette opp bruddene på regelverket. Kontrollutvalget vil følge med på arbeidet til det som 

Arkivverket har påpekt, er kommet på plass.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» 

Kontrollutvalget behandlet i møte 5.3.2018 sak 3/18 forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret som behandlet saken i møte 22.3.2018 k-sak 

27/18. Det var 9 anbefalinger som kommunestyret sluttet seg til. Kommunestyret ber 

rådmannen om å sørge for at anbefalingene blir fulgt og påse at arbeidet gjennomføres. 

Rådmannen har gitt kontrollutvalget en skriftlig plan for oppfølging av anbefalingene. 

 

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk 

og psykisk liding 

(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018 .  

1)Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til 

innhald 

2)Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett 

langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og 

beredskapsarbeid. 

Kontrollutvalget ønsker å følge med på arbeidet med lukking av avvikene. Fylkesmannen har 

avsluttet tilsynet.  

 

Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt 

(2 avvik, 2 merknader), Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.6.2018.  

1) Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til 

innhald 

2) Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett 

langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og 

beredskapsarbeid. 

 

Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet 

I Arbeidstilsynets rapport datert 15.3.2018 foreligger det 2 pålegg med fristutsettelse. Det 

vises i rapporten til vedtak om pålegg av 1.9.2016 og tilbakemelding fra Rauma kommune av 

9.3.2018. Kontrollutvalget ønsker å følge opp prosessen med lukking av avvikene som er 

knyttet til etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte ved 

Rauma brannvesen. 

 

Nytt personvernregelverk  



I 2018 fikk Norge en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Forordningen er et sett 

regler som gjelder for alle EU/EØS-land. Gjennom å ha god internkontroll og god 

informasjonssikkerhet kan kommunen sikre at den behandler personopplysninger lovlig, 

sikkert og forsvarlig. Det er interessant for kontrollutvalget å skaffe seg informasjon om 

hvordan kommunen har innrettet seg etter personvernopplysningsreglene, da brudd på reglene 

kan få store konsekvenser for de det gjelder og føre til store bøter for kommunene.  

 

Tilstandsrapport for grunnskolen  
Kontrollutvalget ønsker å følge med på utviklingen i skolesektoren, bl.a. ved årlig få fremlagt 

tilstandsrapport for grunnskolen. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.9.2019 sak 26/19 forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til kommunestyret Det er fem anbefalinger som kontrollutvalget ber 

kommunestyret slutte seg til. Samt at rådmannen må å sørge for at anbefalingene blir fulgt og 

påse at arbeidet gjennomføres. Det innstilles til at rådmannen gir kontrollutvalget en skriftlig 

plan for oppfølging av anbefalingene til første møte i kontrollutvalget 2020. 

 
Refusjon sykepenger  

Ved revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/Revisjonsplan 2019, merket utvalget seg 

særlig at ett av oppfølgingspunktene fra 2018 som ikke er på plass er eldre fordringer på 

lønnsrefusjoner fra NAV. Revisjonen skriver at oppfølging av eldre fordringer bør ferdigstilles 

før årsoppgjøret 2019.  

Utvalget er kjent med at utfordringer med slike gamle fordringer er forhold som ble avdekket i 

forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ble gjennomført i 2011. Utvalget hadde 

oppfølging av rapporten helt til 2016, da det ble avskrevet tap i regnskapet. Gjennomgang av 

den enkelte fordring skulle likevel fortsett etter at tapene var regnskapsført. 

 

Vannforsyning og avløp i Rauma kommune (Ny) 
Det går frem at Rauma kommune sin hjemmeside at det i Rauma er private vannverk i 

Måndalen, Vågstranda, Eidsbygda og Rødven. I tillegg er det flere små vannforsyningssystem.  

Det er utarbeidet en VA-norm for Rauma kommune. Det kommer frem på kommunens 

hjemmeside at Utbygging har ansvar vann, avløp og renovasjon. Det er interessant for 

kontrollutvalget å holde seg orientert om hvordan Rauma kommune siker vannforsyningen 

i kommunen. 
 

Det er viktig at utvalgsmedlemmene vurderer om det er noen av disse sakene dere ikke ser 

grunn for å følge opp videre/ha på oppfølgingslisten. Eller om det er andre saker dere over tid 

ønsker å følge opp, og derfor ønsker å føre opp på oppfølgingslista.  
 

Kontrollutvalget har over tid fulgt med på oppfølgingen av fylkesmannens tilsyn med beredskap. I sist 

kommunestyret var den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen til behandling. Disse dokumentene er 

derfor lagt med denne saken. Utvalget kan på bakgrunn av dette vurder om oppfølgingen kan 

avlutetes, men sekretariatet fant det riktig å ta med saken på oppfølgingslisten for 2020.    

 

 

 

Jane Anita Aspen  

daglig leder 
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KONTROLLUTVALGET I 

RAUMA KOMMUNE 
 

SAKSOPPFØLGING 
 (ajourført pr 10.12.2019) 

18.04.16 

Helse- og omsorgstjenester i Rauma kommune 

 

Ansvar: Adm./sekr 

Beskrivelse: Status: 
I KU-møte 01.02.16 OS 02/16 hadde 

rådmannen en orientering og 

gjennomgang av underveisevaluering 

av hjemmebasert helse- og 

omsorgstjeneste i Rauma kommune. 

Rådmannen sa at det nå var 

hovedprioritet å få på plass systemer, 

rutiner og praksis som sikrer 

forsvarlige helsetjenester, samt jobbe 

med felles holdninger og retning på 

tjenesten. Kontrollutvalget ønsker å 

følge tett med på utviklingen innen 

helse- og omsorgstjenester i Rauma 

kommune.  

 

24.10.16: Kontrollutvalget ønsker også å ta med seg videre at det må følges 

opp at det er gode tilbud på alle trinn i «omsorgstrappen». 

28.11.16: Kontrollutvalget ønsker orientering om status i første møte i 2017. 

20.02.17: Helse og omsorgssjef Greta Hanset orienterte i dagens møte jf. OS 

09/17.  

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker et virksomhetsbesøk på Helsehuset høsten 

2018.  

06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte orientering fra rådmannen om 

den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg med prognose for stort 

merforbruk jf. OS 07/18. Utvalget ber om en ny statusrapport i 

kontrollutvalgsmøte 18.10.18.  

18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte statusrapport fra 

økonomisjefen om den økonomiske situasjonen innen helse og omsorg. jf. 

OS 08/18. Kontrollutvalget vil følge utviklingen nøye fremover og vil 

påpeke at det er systemavvik (i rapporteringssystemene) som burde ha vært 

registret og aktivt fulgt opp av rådmannen. Utvalget ber i forbindelse med 

kontrollutvalgets virksomhetsbesøk på Helsehuset 29.11.18 om å få en 

statusrapport for drifts- og økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg. 

29.11.18: Utvalget hadde i forbindelse med dagens møte virksomhetsbesøk 

på Rauma helsehus, jf. OS 10/18. Orienteringen som ble gitt av helse og 

omsorgssjef Kristian Skålhavn inneholdt bl.a. en statusrapport for drifts- og 

økonomisk situasjon innen Helse- og omsorg. 

10.12.19: Helse og omsorgssjef Kristian Skålhavn presenterte hovedtrekkene 

i Strategi 2020-2023, jf. OS 08/19.  

20.02.17 

Barneverntjenesten i Rauma kommune 

 

Ansvar: Adm./rev./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Kommunestyret behandlet 

forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Barnevernstjenesten i Rauma 

kommune» og vedtok enstemmig 

kontrollutvalgets innstilling i møte 

8.3.2016, k-sak 29/16. I tillegg ble 

det gjort en tilføying om at 

«Kommunestyret er bekymret over 

bemanning og budsjettering i 

barnevernstjenesten, og ber om at 

saka tas opp på nytt i forkant av neste 

budsjettbehandling.»  

I samme kommunestyremøte ble det 

lagt frem «Tjenesteanalyse av 

barneverntjenesten i Rauma 

kommune». Analysen er laget i 

forbindelse med at kommunen har 

23.05.17: Kontrollutvalget behandlet oppfølging av rapporten i dagens møte 

jf. sak 12/17. Utvalget ønsker å få en status rapport i første møte i 2018. Til 

neste møte gis det tilbakemelding om tilgang på fosterhjem. Sekretær følger 

opp dette.     

19.06.17: Utvalget fikk i dagens møte, sak 19/17, fremlagt e-post fra 

barnevernsleder Sylvia Vik Mittet med svar på spørsmål om tilgang på 

fosterhjem i kommunen.  

05.03.18: Helse- og velferdssjef Harald Digernes-Westby orienterte utvalget 

i dagens møte jf. OS 01/18. Utvalget ønsker å avslutte oppfølging av denne 

saken. 

17.01.19: Barnevernsleder Sylvia Mittet og helse og velferdssjef Harald 

Digernes-Westby orienterte utvalget i dagens møte jf. OS 02/19. 
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deltatt i effektiviseringsnettverk for 

barneverntjenester gjennom 

Kommunenes Sentralforbund.   

I kommunestyremøte 15.12.16 sak 

134/2016 ble det lagt frem en 

statusrapport fra barnevernet pr. 

november 2016. Oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ble 

gjennomført vår 2017.  

Kontrollutvalget hadde egentlig 

avsluttet oppfølgingen av 

Barnevernstjenesten våren 2018. 

Men i desember 2018 gjennomførte 

Bufdir, på oppdrag fra Barne- og 

likestillingsdepartementet, en 

gjennomgang av enkelte indikatorer 

for å vurdere risikobildet i 

kommunale barneverntjenester. I 

denne gjennomgangen kommer 

barnevernstjenesten i Rauma 

kommune ut med «Rød-lys», i 

forhold til de indikatorene som er 

undersøkt. Utvalget ønsker derfor å 

fortsette oppfølgingen av 

Barnevernstjenesten.  

23.05.17 

Rauma Energi AS 

 

Ansvar: sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Rauma Energi AS står overfor store 

utfordringer i tiden fremover. Det 

gjelder både Herje kraftverk, Verma 

utbyggingen og fiberutbygging. 

Kontrollutvalget ønsker derfor å 

følge med på utviklingen. 

 

19.06.17: Kontrollutvalget ønsker i neste møte å få en oppdatering fra 

Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje kraftverk. 

18.09.17: Kontrollutvalget fikk i dagens møte en oppdatering fra Adm. 

direktør Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS om situasjonen knyttet til Herje 

kraftverk, jf. OS 22/17.  

05.03.18: Kontrollutvalget ønsker i løpet av høsten en ny statusrapport, 

særlig med fokus på Herje kraftverk og Verma utbyggingen. 

06.09.18: Kontrollutvalgets leder informerte utvalget om at han hadde deltatt 

på en befaring ved Verma kraftverk utbyggingen. Det var ikke rapportert om 

økonomiske avvik og ingen personskader i byggeperioden. Etter planen skal 

det settes i gang prøvedrift i desember. 

18.10.18: Kontrollutvalget ønsker at statusrapport fra Rauma Energi AS 

utsettes til første møte 2019. 

29.11.18: Utvalgsleder informerer om at han har forstått det slik, at oppstart 

av Vermakraftverket etter utbyggingen er utsatt. Utvalget ber om at 

statusrapporten fra Rauma Energi AS må inneholde en orientering om status 

for Verma utbyggingen. 

17.01.19: Daglig leder Alf Vee Midtun gav utvalget en statusrapport i 

dagens møte jf. OS 01/19. Utvalget ønsker en ny statusrapport i møte 

12.09.19.  

12.09.19: Utvalget utsatte å be om statusrapport til et senere møte. 

18.09.17 

Tilsyn med Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen- Rauma kommune – Åndalsnes 

ungdomsskole 

 

Ansvar: adm./sekr 

Beskrivelse: Status: 
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Tilsynet fra fylkesmannen førte til 11 

pålegg om utbedringer. Fristen for 

Rauma kommune til å rette brudd på 

regelverket er satt til 1.12.2017. 

Fylkesmannen har avsluttet tilsynet 

jf. brev til Rauma kommune datert 

20.02.18. Kontrollutvalget ønsker å 

følge med på utviklingen, bl.a. ved 

årlig få fremlagt tilstandsrapport for 

grunnskolen.  

18.09.17: Kontrollutvalget diskuterte rapporten i dagens møte. Utvalget ser 

alvorlig på at det er så mange brudd på regelverket. Utvalget ønsker når 

fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen og 

fylkesmannens vurdering av de tiltak som kommunen har iverksatt. 

06.11.17: Kontrollutvalget ønsker i neste møte en orientering fra skolesjefen 

om hvordan det sikres at brudd på regelverket ikke skjer i de andre skolene i 

kommunen. Utvalget ønsker også å orienteres om hvor samkjørte skolene er 

på rutiner og retningslinjer. 

06.12.17: Kontrollutvalget fikk orientering fra skolesjefen i dagens møte jf. 

OS 24/17. Utvalget ønsker å følge saken videre og ber også om å få tilsendt 

fylkesmannens svar på kommunens plan for lukking av avvik. 

05.03.18: Fylkesmannen har avsluttet tilsynet jf. brev til Rauma kommune 

datert 20.02.18 vedlagt sak 07/18. Kontrollutvalget ønsker å få fremlagt 

Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen når den foreligger. 

06.09.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte fremlagt Tilstandsrapport for 

grunnskoleopplæringen 2017, jf. RS 32/18. Utvalget ønsker å følge med på 

den videre utviklingen.  

30.04.19: Kontrollutvalget ønsker at skolesjefen er tilstede når 

kontrollutvalget får fremlagt den årlige tilstandsrapporten. 

11.06.19: Kontrollutvalget avslutter oppfølging av denne saken, men 

oppretter en ny sak på oppfølgingslisten «Tilstandsrapport for grunnskolen»  

18.09.17 

Tilsyn med arkivholdet i Rauma kommune 

Ansvar: adm./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
Tilsynet fra Arkivverket førte til 9 

pålegg om utbedringer. Rauma 

kommune arbeider med å rette opp 

bruddene på regelverket. 

Kontrollutvalget vil følge med på 

arbeidet til det som Arkivverket har 

påpekt, er kommet på plass. 

18.09.17: Utvalget ønsker når fristen går ut, få tilsendt kommunens svar til 

Arkivverket og Arkivverkets vurdering av de tiltak som kommunen har 

iverksatt. 

06.12.17: Utvalget ønsker en orientering om oppfølging av tilsynet i første 

møte i 2018. 

05.03.18: Rådmannen bad i e-post 22.02.18 om at orienteringen utsettes til 

neste kontrollutvalgsmøte.  

19.04.18: Liv Jorunn Horgheim og Arnt Olav Herjehagen orienterte utvalget 

om oppfølging av tilsynet, jf. OS 03/18. Utvalget ønsker å få en ny 

statusrapport høsten 2018.   

18.10.18: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. OS 09/18, statusrapport fra 

arkivansvarlig Liv Jorunn Horgheim om oppfølging av tilsynet. Utvalget 

fikk også en omvisning i arkivlokalene. Utvalget ønsker å få tilsendt 

informasjon om arkivverkets oppfølging av tilsynet.  

29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra 

arkivverket på oppfølging av tilsynet, ettersom de fleste av fristene i 

rapporten nå er utløpt. 

17.01.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. RS 05/19 fremlagt Rauma 

kommunes brev til Arkivtilsynet datert 10.09.18, og Arkivtilsynets brev 

datert 10.10.18 Påminnelse-Utbedring av pålegg 4,5,7 og 10, jf. RS 06/19.  

30.04.19: Kontrollutvalget fikk ny statusrapport og omvisning fra arkivleder 

Liv Jorunn Horgheim, jf. OS 03/19. 

29.10.19: Utvalgsleder opplyste at det i rådmannens forslag til budsjett og 

økonomiplan er foreslått å kutte 2 mill. som er satt av til å rette opp bruddene 

som tilsynet fra arkivverket avdekket.   

06.09.18 

Forvaltningsrevisjonsprosjekt «Innkjøp og offentlige anskaffelser i Rauma kommune» 

Ansv.: Adm/sekr 

Beskrivelse: Status: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 06.09.18: Rådmannens plan for oppfølging av anbefalingen behandles i 
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5.3.2018 sak 3/18 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til 

kommunestyret som behandlet saken 

i møte 22.3.2018 k-sak 27/18. Det 

var 9 anbefalinger som 

kommunestyret sluttet seg til. 

Kommunestyret ber rådmannen om å 

sørge for at anbefalingene blir fulgt 

og påse at arbeidet gjennomføres. 

Rådmannen har gitt kontrollutvalget 

en skriftlig plan for oppfølging av 

anbefalingene. 

 

dagens møte. Kontrollutvalget ber om en statusrapport for arbeidet våren 

2019, med særlig fokus på hvordan system og kunnskap skal vedlikeholdes 

og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at rutinene brukes.   

30.04.19: Sekretariatet mottok 29.04.19 statusrapport fra oppfølgingen av 

anbefalingene. Det blir forberedt sak til neste møte 

11.06.19: Utvalget behandlet sak om oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet i dagens møte, jf. Sak 20/19. 

Kontrollutvalget ber til neste møte om tilbakemelding på hvordan system og 

kunnskap skal vedlikeholdes og oppdateres, samt hvordan en skal sikre at 

rutinene brukes. I vedtaket er det ført opp 5 konkrete spm.  

12.09.19: Rådmann hadde i e-post datert 3.9.2019 gitt svar på 5 konkrete 

spm. som var stilt av utvalget i forrige møte. Øk.sjef Mette Rye var tilstede 

for å svare på spørsmål fra utvalget, jf. OS 06/19. Det vises til at nyansatt i 

40 % stilling fra 1. des. 2019, skal ha ansvar for oppfølging av de forholdene 

som utvalget stilte spørsmål om i forrige møte. Utvalget vil følge med på 

utviklingen. 

06.09.18 

Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelbruk og psykisk liding 

 

Ansv.: Adm./sekr 

Beskrivelse: Status: 
(2 lovbrudd), Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal, datert 20.6.2018. 

1)Det er avdekt manglar ved 

kommunen si styring av det 

systematiske arbeidet som skal sikre 

at personar med ROP-lidingar får 

samanhengande, koordinerte og 

forsvarlege helse- og sosialtjenester. 

2)Rauma kommune sørgjer ikkje for 

at tenesta opplysning, råd og 

rettleieing etter sosialtjestelova § 17 

blir tildelt, gjennomført og følgt opp. 

06.09.18: Kontrollutvalget fikk fremlagt rapporten i dagens møte jfr. RS 

33/18. Utvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for å lukke tilsynet og 

fylkesmannens oppfølging av dette. Utvalget ønsker å føre opp saken på 

oppfølgingslisten for videre oppfølging. 

18.10.18: Sekretariatet har mottatt rådmannens plan for å lukke tilsynet. 

Kontrollutvalget ønsker at denne legges frem for utvalget når det også er 

mottatt fylkesmannens tilbakemelding på planen.  

29.11.18: Sekretær følger opp om det foreligger tilbakemelding fra 

fylkesmannen på kommunes plan på oppfølging av tilsynet. 

17.01.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte jf. RS 07/19 fremlagt 

kommunes svar til fylkesmannen datert 15.10.18 og Fylkesmannens 

avslutning av tilsynet, jf. 08/19.  

06.09.18 

Rapport etter tilsyn med Kommunal beredskapsplikt 

 

Ansv.: Adm./Sekr. 

Beskrivelse: Status: 
(2 avvik, 2 merknader), 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 

datert 21.6.2018 .  

1)Rauma kommune sin heilskaplege 

ROS-analyse oppfyller ikkje alle 

forskriftskrava til innhald 

2)Rauma kommune har ikkje med 

utgangspunkt i den heilskaplege 

ROS-analysen fastsett langsiktige 

mål, strategiar, prioriteringar og plan 

for oppfølging av samfunnstryggleik- 

og beredskapsarbeid. 

06.09.18: Kontrollutvalget ber om å få tilsendt rådmannens plan for lukking 

av avvik. Fylkesmannen viser til at kommunes plan forutsetter at alle 

avvikene skal være lukket i løpet av juni 2019, jf. RS 35/18.  

Kontrollutvalget ønsker da en statusrapport fra rådmannen.  

11.06.19: Utvalget fikk som vedlegg til sak 22/19 Oppfølgingsliste, fremlagt 

rådmannens saksfremlegg til kst. vedr. oppstart av arbeidet med Helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er lagt en plan for at dokumentet 

skal komme til behandling ila. vinteren 2020. Kontrollutvalget vil følge med 

på at dette kommer på plass.  

29.11.18 

Tilsyn Rauma kommune Brannvesenet – Arbeidstilsynet 

 

Ansv.: Adm./Arbeidstilsynet/sekr 

Beskrivelse: Status: 
I Arbeidstilsynets rapport datert 

15.3.2018 foreligger det 2 pålegg 

29.10.19: Sekretær refererte til rådmannens innstilling i sak til 

formannskapet; «Brannstasjon – Lokalisering av ny brannstasjon på 
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med fristutsettelse. Det vises i 

rapporten til vedtak om pålegg av 

1.9.2016 og tilbakemelding fra 

Rauma kommune av 9.3.2018. 

Kontrollutvalget ønsker å følge opp 

prosessen med lukking av avvikene 

som er knyttet til etablering av 

tilfredsstillende arbeidslokaler, 

inkludert personalrom for ansatte ved 

Rauma brannvesen.  

Åndalsnes. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på leie av 

brannstasjonsbygning med uteareal på Åndalsnes. Det utarbeides plan og 

kostnadsestimat for renovering av eksiterende bygning på Øran og vurderes 

om Sivilforsvaret kan få plass i deler av denne bygningsmassen.  

 

17.01.19 

Nytt personvernregelverk  

 

Ansv: Adm./sekr. 

Beskrivelse: Status: 
I 2018 har Norge fått en ny 

personopplysningslov. Loven består 

av nasjonale regler og EUs 

personvernforordning (GDPR - 

General Data Protection Regulation). 

Forordningen er et sett regler som 

gjelder for alle EU/EØS-land. 

Gjennom å ha god internkontroll og 

god informasjonssikkerhet kan 

kommunen sikre at den behandler 

personopplysninger lovlig, sikkert og 

forsvarlig. Det er interessant for 

kontrollutvalget å skaffe seg 

informasjon om hvordan kommunen 

har innrettet seg etter de nye 

personvernopplysningsreglene. 

 

11.06.19 

Tilstandsrapport for grunnskolen 

 

Ansv: Adm/FM/sekr. 

Beskrivelse: Status: 

Kontrollutvalget ønsker å følge med 

på utviklingen i skolesektoren, bl.a. 

ved årlig få fremlagt tilstandsrapport 

for grunnskolen. 

11.06.19: Utvalget fikk i dagens møte jf. OS 05/19, fremlagt 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018. Skolesjef Aina Øyen Henden 

orienterte utvalget og svarte på spørsmål.  

 

11.06.19 

Tilsyn – Rauma kommune -– Botjenesten i Rauma  

 

Ansv.: Adm./arbeidstilsynet/Sekr 

Beskrivelse: Status: 
Tilsynsrapporten datert 28.04.19 fra 

Arbeidstilsynet, gav kommunen 6 

pålegg om utbedringer. 

Arbeidstilsynet har gitt kommunen 

frist til 28.6.2019 til å sende 

dokumentasjon for å vurdere om 

påleggene er oppfylt. 

11.06.19: Kontrollutvalget fikk i dagens møte, jf. RS 33/19 fremlagt 

tilsynsrapporten. Kontrollutvalget ser alvorlig på de avvikene som er 

avdekket i tilsynet. Utvalget vil ha tilsendt kommunen tilsvar til 

Arbeidstilsynet som har svarfrist 28.6.2019, samt en orientering om 

oppfølgingen i neste kontrollutvalgsmøte. 

12.09.19: Utvalget fikk i møteinnkalling fremlagt kommunens svar til 

Arbeidstilsynet, med utbedringer i forhold til påleggene, jf. referatsak 37/19. 

Samt arbeidstilsynets brev til kommunen om at påleggene er forsvarlig 

oppfylt, jf. RS 38/19. Kontrollutvalget avslutter oppfølging av saken. 

12.09.19 

Forvaltningsrevisjonsrapport «Internkontroll i Rauma kommune»  
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Ansv.: Adm./Sekr 

Beskrivelse: Status: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 

12.9.2019 sak 26/19 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

Kontrollutvalget innstilte til 

kommunestyret Det er fem 

anbefalinger som kontrollutvalget 

ber kommunestyret slutte seg til. 

Samt at rådmannen må å sørge for at 

anbefalingene blir fulgt og påse at 

arbeidet gjennomføres. Det innstilles 

til at rådmannen gir kontrollutvalget 

en skriftlig plan for oppfølging av 

anbefalingene til første møte i 

kontrollutvalget 2020. 

 

12.09.19 

Refusjon sykepenger  

 

Ansv.: Adm./rev./Sekr 

 

Beskrivelse: Status: 

Ved revisjonens presentasjon av 

kommunikasjons-/Revisjonsplan 

2019, merket utvalget seg særlig 

at ett av oppfølgingspunktene fra 

2018 som ikke er på plass er eldre 

fordringer på lønnsrefusjoner fra 

NAV. Revisjonen skriver at 

oppfølging av eldre fordringer bør 

ferdigstilles før årsoppgjøret 

2019.  

Utvalget er kjent med at 

utfordringer med slike gamle 

fordringer er forhold som ble 

avdekket i forbindelse med et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt som 

ble gjennomført i 2011. Utvalget 

hadde oppfølging av rapporten 

helt til 2016, da det ble avskrevet 

tap i regnskapet. Gjennomgang av 

den enkelte fordring skulle likevel 

fortsett etter at tapene var 

regnskapsført. 

12.09.19: Kontrollutvalget forventer at eldre fordringer blir 

gjennomgått før årsoppgjøret 2019, slik revisjonen anbefaler.    
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Saksopplysninger: 

Oppstart av arbeid med Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  var oppe til politisk 

behandling  i Kommunestyret 20.06.2019 (KS - 48/2019). Kommunestyret ga sin tilslutning 

til å iverksette arbeidet innenfor de rammer som ble skissert i saken. 

Bakgrunnen for arbeidet er at Rauma kommune hadde tilsyn med kommunal 

beredskapsplikt fra Fylkesmannen i mai 2018 og fikk to avvik: 

Avvik nr. 1 

Rauma kommune sin heilskaplege ROS-analyse oppfyller ikkje alle forskriftskrava til 

innhald. 

Regelverkstilvising: Sivilbeskyttelseslova § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 

2 første ledd, litra e), f) og 2. ledd. 

Utdjupande kommentar: ROS-analysen manglar ei systematisk framstilling av risiko og 

sårbarheiter og korleis desse påverkar kommunen. ROS-analysen manglar ei vurdering av 

kommunen si evne til å oppretthalde si verksemd etter at uønskte hendingar har skjedd, og 

ei vurdering av behovet for befolkningsvarsling og evakuering. Det manglar ei skildring av 

i kva grad kommunen har invitert relevante offentlege og private aktørar med i arbeidet 

med heilskapleg ROS-analyse. 

Avvik nr. 2 

Rauma kommune har ikkje med utgangspunkt i den heilskaplege ROS-analysen fastsett 

langsiktige mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging av samfunnstryggleik- og 

beredskapsarbeidet. 

Regelverkstilvising: Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, første ledd, litra a) og b). 

Utdjupande kommentar: 

Rauma kommune manglar overordna forankring av arbeidet med samfunnstryggleik og 

beredskap. Mål, strategiar, prioriteringar og plan for oppfølging er ikkje fastsett i 

kommunen sine overordna strategiske planar. 

Problemstillinger 

Før arbeidet ble satt i gang ble det gjort en vurdering av hvilke uønskede hendelser med 

samfunnskritisk virkning som kan inntreffe. Andre kommuners helhetlige ROS analyser, 

lokal kunnskap og DSB sin «Veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanslyse i kommunen» 

ble brukt som grunnlag. Gjennom arbeidet med analysene har det også blitt gjort noen 

justeringer /avgrensninger av hendelser. Det kan så klart inntreffe andre uønskede hendelser 

enn de som er analysert i dette arbeidet. Likevel tror vi at prosessen og etterarbeidet med 



helhetlig ROS vil sette kommunen i bedre stand til å takle de fleste uønskede hendelser. 

Dette skyldes ikke minst at det er en overføringsverdi mellom håndtering av hendelser. 

Faktagrunnlag 

Arbeidet med helhetlig ROS har blitt ledet av Helse og velferdssjef/beredskapskoordinator 

Harald Westby Digernes og Stian Kvarsnes (jobber ved NAV Rauma og har solid erfaring 

med ROS-analyser fra Forsvaret). Rådmannens ledergruppe og Kriseledelsen har fungert 

som Styringsgruppe for arbeidet. Hver enkelt uønsket hendelse har hatt en ansvarlig i 

kommuneorganisasjonen. I selve analysearbeidet har det blitt innhentet data fra diverse 

statlige veiledere, fra annet ROS arbeid, fra andre i kommuneorganisasjonen og fra 

eksterne. Resultatene har så blitt sammenfattet i dokumentet «Helhetlig ROS analyse 

Rauma Kommune 2020». Dokumentet er sammen med vedleggene ment å tilfredsstille 

kravene i forskrift om kommunalberedskapplikt §2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Den helhetlig ROS analysen med de foreslåtte tiltakene vil lukke avvikene fra 

Fylkesmannen. Så er det først ved neste tilsyn fra Fylkesmannen at kommunen får en 

«karakter» på arbeidet.  

Selve analysene er unntatt offentlighet. For å få frem alt som står i de ulike rutene i de 

vedlagte analyseskjemaene må en trykke inne i feltet. En del av tiltakene foreslått i 

analyseskjemaene er vurdert dithen at hører mer hjemme i beredskapsplanverk. Disse er 

derfor samlet og synliggjort i eget vedlegg 

Økonomiske konsekvenser 

Tiltakene som er foreslått vil bli vurdert og fulgt opp i samfunnsplanens handlingsprogram, 

økonomiplan og budsjett. 

 

 

Konklusjon 

Rauma kommune har nå gjennomført helhetlig ROS analyse i henhold til forskrift om 

kommunal beredskapsplikt og for å lukke avvik fra Fylkesmannen. Arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap  implementeres i planstrategi, samfunnsplanens 

handlingsprogram, økonomiplan og budsjett.  Dette blir en del av oppfølgingsarbeidet 

sammen med oppfølging av tiltakene foreslått. 

 

 

 

Vedlegg: 

Helhetlig ROS analyse Rauma Kommune 2020 

Tiltak hentet fra vurderingsskjema som må følges opp gjennom beredskapsplanverk 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 2 Pandemi 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 3 Terror 



Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 4 Store trafikkulykker på vei i tunnel 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 5 Storulykke tog 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 6 Svikt i vannforsyning 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 7 Strømbortfall 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 8 Telekom og data bortfall 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 9 Radioaktivt nedfall 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 10a Naturkatastofe - skogbrann 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 10b Naturkatastrofe - fjellskred 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 11 Industribrann - Avfallsanlegg 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 12 Dambrudd 

Unntatt offentlighet - Analyseskjema hendelse 13 Dataangrep 

Unntatt offentlighet -Analyseskjema hendelse 1 Brann i kommunalt bygg 

 



-  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse analyse for Rauma kommune - 1 

 

HELHETLIG RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE                             
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SAMMENDRAG 

En helhetlig ROS-analyse for Rauma kommune skal være grunnlag for kommunen sitt målrettede arbeid i å 

redusere risiko og sårbarhet. Dette gjennom forebygging, styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering. 

Grunnlaget for et godt kommunalt beredskapsarbeid er bevissthet og kunnskap om risiko og sårbarhet på tvers 

av sektorene i kommunen.  

Samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet i Norge er basert på prinsippene om likhet, nærhet, ansvar og 

samvirke. Organisering av beredskapen innenfor kommunen sine ansvarsområder, skal være mest mulig lik 

ordinær organisering og hendelser skal håndteres på lavest mulig nivå. For hendelser som går ut over ordinær 

kapasitet og/eller omfatter flere ansvarsområder, har kommunen ansvar for å legge til rette for et helhetlig og 

samordnet beredskapsarbeid. 

Rauma kommune har gjennomført en prosess som har resultert i en helhetlig ROS-analyse i samsvar med krav i 

forskrift om kommunal beredskapsplikt. I Rauma kommune sin  samfunnsplan for 2019-2030 er det vedtatt at 

«Rauma kommune skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap for besøkende og fastboende».  Arbeidet med 

ROS-analysen ble forankret i kommunestyret før oppstart: 19/6532 - Oppstart av arbeid med Helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er kriseledelsen i kommunen og rådmannes ledergruppe som har fungert som 

styringsgruppe. 

Helhetlig  risiko-og sårbarhetsanalyse for Rauma kommune skal: 

 gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 

 øke bevisthet om risiko og sårbarhet i kommunen  

 kunnskap om tiltak for å unngå eller redusere risiko, og fange opp risiko og sårbarhet på tvers  

 
Helhetlig ROS skal identifisere tiltak som er vesentlige for kommunen sin evne til å håndtere påkjenninger, og 
være grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige avgjørelser i kommunen sitt arbeid med sikkerhet og 
beredskap. 

Det er gjennomført en helhetlig vurdering av uønskede hendelser med samfunnskritisk påvirkning. Med 

bakgrunn i dette ble det 13 uønskede hendelser som har blitt analysert. Utvalget er gjort med utgangspunkt i at 

hendelsene skal ha et slikt omfang at de innlvolverer kommunenes kriseledelse og/eller at hendelsene krever 

samhandling mellom flere kommunale enheter. 

I rapporten er det samlede risiko- og sårbarhetsbildet fremstilt. En kort oppsummering viser at 

risikovurderingene av de uønskede hendelsene i kategorien «Liv og helse» har 5 hendelser med  høy risiko (rød 

sone).  I kategorien  «Stabilitet» har 3 hendelser høy risiko og i kategorien «Natur» og miljø  verdier har 1 

hendelse høy risiko.  

Forslag til risikoreduserende tiltak og plan for oppfølging fremkommer i kapittel 6. 

ROS-analysen skal politisk behandles i Rauma kommunestyre i løpet av vinteren 2020. Gjennom behandlingen 

av rapporten skal Rauma kommunestyre ta stilling til identifiserte risikoer og prioritere det vidare arbeidet med 

samfunnstsikkerhet og beredskap. 
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1. INTRODUKSJON 

1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

Kommunen skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og har et generelt og grunnleggende ansvar for å 

ivareta befolkningen sin trygghet innenfor kommunen sitt geografiske område.  

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er tydeliggjort 

gjennom lov om kommunal beredskapsplikt. Denne pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk 

med samfunnssikkerhet og beredskap. Kravene til den kommunale beredskapsplikta står i «Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret» av 25.06.2010, med forskrifter. 

 

 

 

Gjennom utarbeidelsen av ei helhetlig ROS-analyse får Rauma kommune bedre oversikt og økt bevissthet om 

risiko og sårbarhet. Denne kunnskapen er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse 

inntreffer, og for å redusere eventuelle konsekvenser av slike hendelser. En helhetlig og systematisk tilnærming 

skal hjelpe kommunen med å ivareta risiko og sårbarhet med betyding for samfunnssikkerhet og beredskap på 

tvers av sektorene. DSB sin «Veileder til helhetlig risiko og- sårbarhetsanalyse i kommunen» er benyttet for å 

sikre kvaliteten på ROS analysen. 

ROS-analysen innebærer en helhetlig kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheten for 

uønskede hendelser og hvordan de kan påvirke Rauma kommune sine tjenester. Analysen dekker kravet til 

omfanget av slike analyser (som er fastsatt gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt). 

En ferdig ROS-analyse er et levende styringsdokument, som skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap i Rauma kommune. 
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1.2 RAMMER OG FØRINGER 

De viktigeste styrende dokumentene er «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)» og «Forskrift om kommunal beredskapsplikt». Dette lovverkett fastsetter 

krav til kommunen sin utarbeidelse av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Følgende fremkommer av 

forskriften §2: 

 

§ 2.Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
«Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere 
og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan 
påvirke kommunen. 
 
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. 
Analysen skal som et minimum omfatte: 
 

a) Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 
 
 

b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

 
d) 

 
Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

 
e) 

 
Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen 
til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

 
f) 

 
Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

 
Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av 
risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analyser eller oppfordre 
andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til å iverksette 
forebyggende og skadebegrensende tiltak.» 

 

 

1.3 MANDAT OG ORGANISERING AV ARBEIDET 

Kommunestyret vedtok forrige kommunal planstrategi 15.11.2016 (for perioden 2017-2020 KS - 120/2016). I 

denne stod det ikke noe om Helhetlig ROS analyse og beredskapsplanverk. Det ble imidlertid vedtatt i 

kommunestyret et overordnet styringsdokument for beredskap den 17.11.15. Siden Rauma kommune har fått 

avvik fra Fylkesmannen utarbeides nå likevel denne analysen og før det nye planstrategien vedtas i 2020.  I 

denne planstrategien vil helhetlig ROS analyse komme med. Helhetlig ROS analyse skal rulleres min hvert 4 år 

og beredskapsplaner skal rulleres minimum årlig. I Rauma kommune sin  samfunnsplan for 2019-2030 er det 

vedtatt at «Rauma kommune skal ivareta samfunnssikkerhet og beredskap for besøkende og fastboende».  Fra 

2021 må også samfunnsberedskap og oppfølging av tiltak etter den helhetlige ROS analysen  også derfor inn i 

samfunnsplanens handlingsprogram. 



-  Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse analyse for Rauma kommune - 6 

Oppstart av arbeidet med ROS analysen, organiseringen av arbeidet, uønskede hendelser og innstillinger for 

ROS matrise ble forankret i kommunestyret i juni 2019. 

Arbeidet har blitt ledet av Helse og velferdssjef/beredskapskoordinator Harald Westby Digernes og Stian 

Kvarsnes (NAV Rauma). Rådmannens ledergruppe og Kriseledelsen har fungert som en styringsgruppe. 

Analysen av hver enkelt uønsket hendelse har hatt hver sin ansvarlige i kommuneorganisasjonen. Den 

ansvarlige har da ved hjelp av DSB sitt analyseskjema analysert den uønskede hendelsen på overordnet nivå 

sammen med andre relevante aktører (internt/eksternt).  Gjennom dette analysearbeidet har det blitt tatt 

stilling til, identifisert risikoforhold og foreslått tiltak for videre prioriteringer i arbeidet med samfunnssikkerhet 

og beredskap i Rauma kommune. 
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2. LOKALE FORUTSETNINGER – RAUMA KOMMUNE  

Geografi og innbyggere 

Rauma er en kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Den grenser i nord og øst til Nesset, i sørøst til Lesja, i sør 

til Skjåk, i sørvest til Norddal og Stordal, og i vest til Vestnes. Over fjorden til nordvest ligger Molde kommune. I 

kommunen ligger bygdene Vågstranda, Måndalen, Innfjorden, Veblungsnes, Isfjorden, Eidsbygda, Rødven, 

Åfarnes, Mittet, Medalen, Verma og kommunesenteret Åndalsnes. Fra 2021 skjer det en grensejustering 

mellom Rauma og Vestnes. Dette medfører at Hjelvika og Vågstranda blir en del av Vestnes kommune. Det bor 

i underkant av 7500 innbyggere i kommunen. I forbindelse med grensejusteringen mister Rauma drøye 400 

innbyggere. 

Samferdsel 

Rauma med tettstedet Åndalsnes, er knutepunktet mellom den indre delen av Romsdal og de større byene 

Molde og Ålesund. Gjennom Romsdalen går også Raumabanen, som er den eneste jernbanestrekning med 

stoppested i Møre og Romsdal. Raumabanen knytter Møre og Romsdal til Dovrebanen, som går mellom 

Trondheim og Oslo. E 136 gjennom Romsdalen fortsetter til Ålesund. På 1990-tallet ble det utført et 

omfattande sikringstiltak på E 136, mellom Åndalsnes og Måndalen ved at Innfjordtunnelen og 

Måndalstunnelen ble bygget. Fra Åndalsnes går Fv64 på nordsiden av Isfjorden til Molde med forbindelse til 

Kristiansund. Sørover, gjennom Isterdalen og over Trollstigen går Fv63 over til Valldal på Sunnmøre. Kaia på 

Åndalsnes er en dypvannskai og er driftet av Molde og Romsdal Havn IKS. Det er mange store cruiseskip som 

legger til. Antallet varierer frå år til år og prognosen tilsier et økende antall. Anløp i 2019 var 48 mens det i 2018 

var 55. 

Barnehager og skoler 

Det er barnehager på Åfarnes, Eidsbygda, Isfjorden, Åndalsnes, Innfjorden, Måndalen og Vågstranda. 

Barneskoler finnes på Åfarnes, Isfjorden, Åndalsnes, Innfjorden (privat), Måndalen og Vågstranda. 

Kommunenes ungdomskoler er fordelt på Åfarnes, Åndalsnes og Måndalen. 

Andre kommunale bygg og institusjoner  

Det er omsorgsboliger uten fast bemanning i Isfjorden, Måndalen og på Åndalsnes. Måndalen har også 

omsorgsboliger med fast bemanning. På Åndalsnes finnes omsorgsboliger både med og utan fast bemanning. 

På Åndalsnes ligger Rauma Helsehus. Helsehuset inneholder alle kommunens institusjonsplasser (både korttid 

og langtidsplasser), dagsentre, base for hjemmebaserte tjenester og friskliv. Noen hundre meter unna 

helsehuset ligger Rådhuset. Rådhuset rommer mange tjenester men også kommunens politiske og 

adminstrative ledelse. På Øran ligger ligger brannstasjonen samlokalisert med verksted for kommunale 

kjøretøy. Brannvesenet har også utstyr utplassert på Verma, i Måndalen og på Åfarnes. 

Natur og klima 

Rauma har en allsidig natur med mange ulike naturtyper. I ytre deler av kommunen, som Vågstranda og 

Åfarnes er naturen litt slik som ved kysten. Fjellene er lavere og liene slakkere. Ytre deler av kommunen har 

oseanisk klima, og vintrene er relativt milde, mens somrene er noe kjøligere. I indre deler av kommunen er 

liene brattere og mange fjell har loddrette vegger. De indre delene er preget av relativt tørt innlandsklima med 

for eksempel omkring 700 mm årlig nedbør på Verma, mot omkring 1500 mm langs fjorden. Ved fjorden er 

middeltemperaturen i januar omkring 0 C. Landskapet og naturen i indre strøket er preget av dype daler og 

høye fjell. Vinterstid er det vanligvis mye snø og kaldt, mens det om sommeren er varmt på grunn av 

soloppvarmingen mellom de bratte fjellsidene. Store deler av kommunen er fjellområder, som østover og 

innover platået mot Dovrefjell. Mer enn halvparten av kommunens areal ligger høyere enn 900 moh. 
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Nødetater og forsvaret 

Det er eget lensmannskotor på Åndalsnes men Vestnes og Rauma kommune har felles lensmann og 

vaktmannskap. Det er er ambulansestasjon i Isfjorden med to døgnbemanede ambulanser. Fra januar 2020 

inngår Rauma kommune i en felles brann og redningstjeneste med sju andre kommuner. Fra januar 2020 vil 

Rauma kommune også inngå i en felles legevakt i Molde deler av døgnet. Militærleiren Setnesmoen ligger rett 

ved Åndalsnes. Dette er hovedkvarteret for både Rauma heimevernområde og  Møre og Fjordane 

heimevernsdistrikt nr 11 («HV-11») 

Næringsliv 

Rauma har en bred industri - med plastindustri, møbelindustri, mekanisk industri og tekstil industri. Innen bygg 

og anlegg har Rauma tradisjonelt vært stor med aktører som har utført oppdrag både på regionalt og nasjonalt 

nivå. Innen transport ligger også Rauma over fylkessnittet i aktivitet med mange ulike transportfirma, og med 

flere it-selskaper som leverer tjenester til transportnæringa. I tillegg til dette er Rauma et av fylkets største 

landbrukskommuner med hovedvekt på mjølk-, sau- og kornproduksjon. 

Rauma har også et godt utbygd reiseliv med kjente ikoner som Romsdalseggen, Trollveggen, Trollstigen og 

Raumabanen. Vi er også heldige å ha et heleid kommunalt kraftselskap, Rauma Energi og en egen lokalavis, 

Åndalsnes Avis. 

Store arrangement 

Det er årlig tre store lokale arrangement i Rauma. Norsk Fjellfestival i juli, Rauma Rock i august og 

Romsdalsmartnan i september. Det gjennomføres årlige beredskapsmøter mellom arrangørene, kommunen og 

politiet. 

Utsatte forhold i kommunen 

Med både fjorder, elver og bratte fjell er Rauma kommune utsatt for både flom og ulike typer skred. NVE har 

kartlagt forholdene: https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/more-og-

romsdal/rauma-kommune/. Her står det også om områder i kommunen med kvikkleire og fare for 

kvikkleireskred. NVE overvåker også fjellpartiet Mannen. Et større fjellskred fra Mannen vil kunne demme opp 

hele Romsdalen med vann fra elva Rauma. Høsten 2019 raste endelig Veslemannen og med dette har 

sannsynligheten for fjellskred i dette område gått vesentlig ned. 

Beredskapsråd 

Etter flere år uten beredskapsråd har kommunen nå reetablert dette. Beredskapsråd er ikke lovpålagt men en 

anbefalt  måte å samle beredskapsaktører på. Målsettingen med å ha et slikt råd er at aktørene skal kjenne 

hverandre og ha et fora for gjensidig informasjonsutveksling. Rådet møtes fast en gang per år. 

Kilder: Wikipedia, Nordveggen, NVE 

 

 

 

 

 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/more-og-romsdal/rauma-kommune/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/more-og-romsdal/rauma-kommune/
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3 METODIKK  

 
Den helhetlige ROS-analysen for Rauma kommune er utarbeidet med følgende forutsetninger og 
avgrensninger: 
 

 DSB sitt analyseskjema (se vedlegg) er benyttet for analyse av hver enkelt hendelse. 
 

 Utvalg av hendelser er avgrenset til uønskede hendelser: 
o med potensielt store konsekvenser 
o som involverer flere sektorer/ ansvarsområder og som krever samordning  
o som går ut over kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av ordinære rutiner  
o som skaper frykt i befolkningen 

 

 De ansvarlige for hver enkelt uønsket hendelse  har involvert andre (interne og eksterne) med 

kompetanse innenfor området i vurderingene av sannsynlighet og konsekvens. Om ikke andre har blitt 

involvert har offentlig statistikk og veiledere blitt brukt som beslutningsstøtte. For hendelser der det 

ikke har vært kvantitative data tilgjengelig er det gjort kvalitative vurderinger basert på historiske data, 

faglig skjønn og mulig fremtidig utvikling. 

 

 Konsekvensområdene «liv og helse», «stabilitet», «natur og miljø» og «materielle verdier» vurdert for 

de utvalgte hendelsene.  

 

 Der det kommer frem behov for mer detaljerte analyser må kommunen følge opp dette  

 

 Kommunen vil følge opp forhold avdekt i analysen gjennom iverksetting av nødvendige 
forebyggende/konsekvensreduserende tiltak. Disse tiltakene blir fulgt opp i handlingsprogrammet i 
samfunnsdelen av kommuneplanen. Normalt  vedtatt i desember.  Påkrevd beredskap for å håndtere 
restrisiko vil bli etablert (beredskapsplanverk, øvelser, kompetanseheving, utsyr og ressurser). 
 

 Den helhetlige ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig 

ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

 

 

3.1 VURDERING AV RISIKO 

I vurderingene av de 13 uønskede hendelsene er de definert gjennom en kort beskrivelse (se vedlegg for hver 

hendelse). Sannsynligheten er fastsatt med bakgrunn i forhold i Rauma kommune og eventuelt forhold utenfor 

kommunen som kan påvirke situasjonen. Konsekvenser for kategoriane «liv/helse», «stabilitet» , «natur og 

miljø» og «materielle verdiar» er vurdert. Den enkelte risikovurderingen er presentert ved at risikoen knyttet til 

den uønskede hendelsen er plassert i risikomatrisen ut i fra sannsynlighet og konsekvens. Risikovurderingene 

av hendelsene er unntatt loffentlighet.  

Risikovurderingene er gjort av hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. For en del av hendelsene er 

det statistiske grunnlaget usikkert eller mangelfullt. En del av vurderingene av både sannsynlighet og 

konsekvens er dermed basert på historiske data, faglig skjønn og forventet fremtidig utvikling. Det er derfor 

knyttet en usikkerhet til fastsatt risiko (se også eget punkt om usikkerhet i kap. 3.3) 
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Ettersom hendelsene i analysen har et omfang som gir betydelige konsekvenser for kommunen, er det naturlig 

at analysene viser høy risiko for mange av hendelsene. Flere av hendelsene vil være utenfor kommunen sitt 

ansvar og kontroll, men kan likevel ramme kommunen hardt. 

Med bakgrunn i fastsatt sannsynlighet og vurderte konsekvenser blir risikoen knyttet til en hendelse summert 

gjennom plassering i følgende risikomatrise (se kapittel 3.3 for konsekvenskategorier 1-5): 

 

Sannsynlighet/konsekvens 1 
 

2 3 4 5 

E Svært høy (Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)      

D Høy (1 gang i løpet av 10 til 50 år)      

C Middels (1 gang i løpet av 50 til 100 år)      

B Lav (1 gang i løpet av 100 til 1 000 år)      

A Svært lav (Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år)      

Rød: Høy risiko. Risiko må reduseres dersom Rauma kommune kan påvirke risiko (se kap. 3.3 om styrbarhet) 

Gul: Middels risiko. Risikoreduserende tiltak må vurderes.  

Grønn: Lav risiko. Risikoen håndteres gjennom opprettholdelse av eksisterende beredskap og tiltak 

 

3.2 VURDERING AV SÅRBARHET 

Begrepet sårbarhet handler om evnen et system har til å opprettholde sin funksjon når det blir utsatt for 

påkjenninger.  

Sårbarhet er definert på følgende måte: 

 «Manglende evne hos et analyseobjekt (i denne sammenheng kommunen) til å motstå virkninger av en uønsket 

hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen».  

Det motsette av sårbarhet er robusthet. 

Formålet med sårbarhetsvurderingen er å forstå kompleksiteten av en uønsket hendelse. Dersom hendelsen 

fører til svikt i en kritisk samfunnsfunksjon, kan dette resultere i en videre utvikling av hendelsen som medfører 

ytterligere konsekvenser i tillegg til de direkte konsekvensene av hendelsen. Slike sammenhenger er 

fremkommet i arbeidet med risikovurdering av mange av de uønskede hendelsene. En oppsummering av det 

overordnede bilde av sårbarheten som er fremkommet gjennom denne ROS-analysen er gitt i kapittel 4 og 5.  
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3.3 SANNSYNLIGHETS- OG KONSEKVENSKATEGORIER, USIKKERHET OG STYRBARHET 

Vi har benyttet sannsynlighetskategoriene som DSB sin veileder har foreslått 

Sannsynlighetskategorier: 

 

I vurderingene av sannsynlighet for en hendelse brukes erfaringer i form av statistikk og faglig skjønn. 

Framtidige utfordringer og endringer i samfunnet vil også bli tatt med i vurderingene. 

 

Samfunnsverdier og konsekvenstyper: 

 

Konsekvenskategorier 

Vi har benyttet konsekvenskategoriene som DSB sin veileder har foreslått med unntak av på materielle verdier 

der vi har tilpasset til Rauma. 
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Materielle verdier (verdier justert og tilpasset «Rauma») Ved vurdering av tap av materielle verdier, skal det også tas 

hensyn til produksjonstap og andre kostnader utover det rene materielle tapet som følger av hendelsen. 

Kategori Økonomisk tap 

5 Særs store materielle skader > 100.000.000 kr 

4 Store materielle skader 10.000.000 – 100.000.000 kr 

3 Materielle skader 1.000.000 – 10.000.000 kr 

2 Materielle skader 100.000 – 1.000.000 kr 

1 Materielle skader inntil 100.000 kr 

Usikkerhet 

Usikkerheten knytter seg til om, og eventuelt når, en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe og hva 

konsekvensene av denne hendelsen vil bli. Angivelsen av usikkerhet handler om kunnskapsgrunnlaget for 

risiko- og sårbarhets-vurderingen av hendelsen. Er relevante data og erfaringer tilgjengelige? Er 

hendelsen/fenomenet som vurderes godt forstått? Er deltakerne enige? Hvis svaret er ”nei” på ett eller flere av 

disse spørsmålene, vurderes usikkerheten som høy. 

Angivelse av usikkerhet 

Usikkerheten vurderes som høy hvis en eller flere av de følgende betingelser er oppfylt: 

• Relevante data og erfaringer er utilgjengelige eller upålitelige 

• Hendelsen/fenomenet som analyseres er dårlig forstått 

• Det er manglende enighet blant ekspertene som deltar i vurderingen 

I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav. 

Styrbarhet 

Styrbarheten sier noe om i hvilken grad kommunen kan kontrollere/styre risikoen knyttet til en gitt hendelse. 

Hvor lett er det å implementere tiltak som reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan inntreffe? Hvor lett 

er det å sette i verk tiltak for å redusere konsekvenser av hendelsen, eller tiltak for å høyne beredskapen? 

Styrbarheten kan angis med en tredeling: lav, middels eller høy. 

Hensikten med å vurdere styrbarhet er å gi kommunen et ekstra verktøy for å prioritere tiltak for å forebygge 

uønskede hendelser, redusere konsekvenser og styrke beredskapen for videre oppfølging. Det vil si, hva kan 

kommunen starte å jobbe med for raskt å oppnå resultater, og hva krever lengre og mer tidkrevende prosesser. 

Angivelse av styrbarhet 

Følgende kvalitative kategorier foreslås for klassifisering av styrbarhet: 

•Høy: Kommunen kan kontrollere/styre 

•Middels: Kommunen kan påvirke 

•Lav: Kommunen kan ikke påvirke 
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3.4 IDENTIFIKASJON AV TILTAK

Sløyfediagrammet under illustrerer innholdet i en ROS-analyse. Venstre side viser hva som påvirker
sannsynligheten for en hendelse, og høyre side hva som påvirker konsekvensene av hendelsen. I begge
tilfellene handler dette om sårbarhet og etablerte barrierer (tiltak). Det knytter seg usikkerhet til om hendelsen
vil inntreffe, og hva konsekvensen vil bli.

I arbeidet med risikovurdering av en hendelse vil det vanligvis også komme frem ettydelig bilde av aktuelle
risikoreduserende tiltak, herunder både reduksjon av sannsynlighetog konsekvensreduserende tiltak. Forslag
til risikoreduserende tiltak er gjennomført som en del av analysearbeidet.
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4 RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 

Samlet oversikt over risiko og sårbarhet i Rauma kommune er her presentert gjennom et sammendrag av 

risikomatriser og oppsummering av sårbarhetsbildet 

For å lage seg et helhetlig bide av risiko, er analysematrisene for de uønskede hendelsene presentert i 

samlematriser for «liv og helse», «stabilitet», «natur og miljø» og «matrielle verdier» 

 

4.1 ANALYSE 

Samlet oversikt over analyserte hendelser som presenteres i samlematrisene under. 

Nr Type hendelse 

1 Brann i kommunalt bygg 

2 Pandemi 

3 Terror 

4 Store trafikkulykker på vei i tunnel 

5 Storulykke tog 

6 Svikt i vannforsyning (inkludert forurensning) 

7 Langvarig bortfall av strøm  

8 Langvarig bortfall av telekommunikasjon/data linjer  

9 Radioaktivt nedfall 

10a Naturkatastofe skogbrann 

10b Naturkatastrofe fjellskred 

11 Industribrann  

12 Dambrudd 

13 Dataangrep  
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Hendelsene er nummerert for å kunne skille de i samlematrisene under. For å studere analysen av en 

enkelthendelse se vedlegg (NB! Unntatt offentlighet) 

Litt forenklet forklart er hendelsene som ligger øverst til høyre vurdert til å ha høy risiko (høy sannsynlighet og 

store konsekvenser), og hendelsene som ligger nede til venstre i matrisen er vurdert til å ha lav risiko (liten 

sannsynlighet og små konsekvenser). 

Risikomatrise plott Liv og Helse  

Sannsynlighet/konsekvens 1 
Ingen døde 
1-2 
skadde/syke 

2 
1-2 døde 
3-5 
skadde/syke 

3 
3-5 døde 
6-20 
skadde/syke 

4 
6-10 døde 
20-100 
skadde/syke 

5 
Døde>10 
Skadde/syke 
>100 

E Svært høy (Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)      

D Høy (1 gang i løpet av 10 til 50 år)   4, 9,   6, 2 

C Middels (1 gang i løpet av 50 til 100 år) 10a 1, 7, 13,  8,    

B Lav (1 gang i løpet av 100 til 1 000 år) 12,  10b 5, 11,   3,  

A Svært lav (Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år)      

 

Risikomatrise plott Stabilitet (Manglende dekning av grunnleggende behov og Forstyrrelser i dagliglivet) 

Konsekvenskategoriene 1-5 er en kombinasjon av antall berørte personer og varighet ut i fra egne tabeller, se 

kapittel 3.3. 

Sannsynlighet/konsekvens 1 2 3 
 

4 5 

E Svært høy (Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)      

D Høy (1 gang i løpet av 10 til 50 år)  4,  6, 9,  2  

C Middels (1 gang i løpet av 50 til 100 år) 1, 10a 7,  8, 13    

B Lav (1 gang i løpet av 100 til 1 000 år) 5, 11, 12,   3,  10b  

A Svært lav (Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år)      

 

Risikomatrise plott Natur og miljø -  Konsekvenskategorier 1-5 for skade på naturmiljø er en kombinasjon av 

geografisk utbredelse og varighet på skade. Utbredelse er et område i km2 eller som lengde, for eksempel km 

kystlinje. Tap og/eller permanent forringelse av kulturmiljø/kulturminner er ut fra fredningsstatus/verneverdi 

og graden av ødeleggelse. Se egne tabeller i kapittel 3.3. 

Sannsynlighet/konsekvens 1 2 3 
 

4 5 

E Svært høy (Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)      

D Høy (1 gang i løpet av 10 til 50 år) 2, 4, 6    9,  

C Middels (1 gang i løpet av 50 til 100 år) 1, 7, 8, 10a, 
13 

    

B Lav (1 gang i løpet av 100 til 1 000 år) 3, 5, 11, 12,   10b   

A Svært lav (Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år)      

Risikomatrise plott Materielle verdier  

Se egen tabell for konsekvenser og økonomisk tap i kapittel 3.3 

Sannsynlighet/konsekvens 1 2 3 
 

4 5 

E Svært høy (Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år)      

D Høy (1 gang i løpet av 10 til 50 år)  2, 4, 6, 9,     

C Middels (1 gang i løpet av 50 til 100 år) 8, 10a 1, 7, 13    

B Lav (1 gang i løpet av 100 til 1 000 år) 11,  5,  3, 12,  10b  

A Svært lav (Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1 000 år)      
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4.2 OPPSUMMERING 

I kategorien «Liv og helse» viser 5 av 13 uønskede hendelser høy risiko (rød sone) og 1 av 13 middels risiko (gul 

sone).  

Nr Liv og helse Risiko 

2 Pandemi  

3 Terror  

4 Store trafikkulykker på vei i tunnel  

6 Svikt i vannforsyning  

8 Bortfall av data og telekommunikasjon  

9 Radioaktivt nedfall  

I kategorien «Stabilitet», viser 3 av 13 uønskede hendelser høy risiko (rød sone) og 4 av 13 middels risiko (gul 

sone). 

Nr Stabilitet Risiko 

2 Pandemi  

4 Store trafikkulykker på vei i tunnel  

6 Svikt i vannforsyning  

8 Bortfall av data og telekommunikasjon  

9 Radioaktivt nedfall  

10b Naturkatastrofe fjellskred  

13 Dataangrep  

I kategorien «Natur og miljø», viser 1 av 13 uønskede hendelser høy risiko (rød sone) og 1 av 13 middels risiko 

(gul sone). 

Nr Natur og miljø Risiko 

9 Radioaktivt nedfall  

10b Naturkatastrofe fjellskred  

I kategorien «Materielle verdier», viser 5 av 13 uønskede hendelser middels risiko (gul sone). 

Nr Materielle verdier Risiko 

2 Pandemi  

4 Store trafikkulykker på vei i tunnel  

6 Svikt i vannforsyning  

9 Radioaktivt nedfall  

10b Naturkatastrofe fjellskred  
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5 KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER  

Forskrift om kommunal beredskapsplikt §2 krever at analysen skal synliggjøre særlige utfordringer knyttet til 

kritiske samfunnsfunksjoner, herunder tap av kritisk infrastruktur.  

Utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner gir grunnlag for å vurdere hvor robust kommunen sine 

funksjoner og kommunen sin beredskap er. Forskriften krever også en vurdering av behovet for 

befolkningsvarsling og evakuering. 
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1.Brann i kommunalt bygg  X   X X  X X X X X X 
2.Pandemi X       X X X X X  

3.Terror        X X X X X X 

4. Store trafikkulykker på vei i tunnel 
 

      X X X X X X  

5.Storulykke tog  X     X   X X X X 
6.Svikt i vannforsyning (inkludert 
forurensning) 

     X  X X  X X  

7.Langvarig bortfall av strøm   X X  X X  X X X X X X 

8.Langvarig bortfall av 
telekommunikasjon/data linjer  
 

    X X  X X  X X X 

9. Radioaktivt nedfall X     X  X X X X X X 
10a. Naturkatastofe skogbrann  X     X X X X X X X 
10b. Naturkatastrofe fjellskred       X X X X X X X 
11. Industribrann        X X X X X X X 
12. Dambrudd  X    X  X X X X X X 
13. Dataangrep  X X   X   X X X X X X 

Pkt 1-7 (Lys blå) Reduksjon eller bortfall av funksjon 

Pkt 8-13 (Mørk blå) Behov for økt ressursbruk, eller funksjonering ut over normalsituasjonen 

 

KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER  

SOM BLIR BERØRT 
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Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre? 
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1.Brann i kommunalt bygg x     x         
2.Pandemi  x             

3.Terror x  x x x x   x   x x x 

4. Store trafikkulykker på vei i tunnel 
 

   x  x    x     

5.Storulykke tog     x x    x     
6.Svikt i vannforsyning (inkludert 
forurensning) 

     x         

7.Langvarig bortfall av strøm        x x       

8.Langvarig bortfall av 
telekommunikasjon/data linjer  
 

      x x       

9. Radioaktivt nedfall         x      
10a. Naturkatastofe skogbrann x         x     
10b. Naturkatastrofe fjellskred    x       x    
11. Industribrann  x           x   
12. Dambrudd      x    x   x  
13. Dataangrep    x    x x      x 

 

I forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunens evne til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner 

vies spesiell oppmerksomhet. Forebygging av svikt og utbedring av sårbarheter i disse samfunnsfunksjonene 

må prioriteres: 

- Forsyning av mat og medisiner 

- Ivaretakelse av behov for husly og varme 

- Forsyning av energi 

- Forsyning av drivstoff 

- Tilgang på elektronisk kommunikasjon 

- Forsyninger av vann og avløpshåndtering 

- Framkommelighet for personer og gods 

- Oppfølging av sårbare grupper 

Gjensidig påvirkning av uønskede 

hendelser 

SOM BLIR BERØRT 
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- Nødvendige helse- og omsorgstjenester 

- Nød- og redningstjeneste 

- Kommunens kriseledelse og krisehåndtering 

Det er identifisert flere tiltak for å sikre kommunenes evne til å opprettholde sin virksomhet og disse er 

dokumentert i oppfølgingsplan. Noen av de viktigste tiltakene vil være å sikre reservestrøm for kritiske 

tjenester, sikre mer robuste kommunikasjonsløsninger ved bortfall av ekom, samt ha planer for relokalisering 

av kriseledelse og driftsfunksjoner ved bortfall av rådhus. I tilfelle sperring av Romsdalen etter skred fra 

Mannen er det inngått en avtale med Lesja kommune som skal sikre befolkningen viktige samfunnsfunksjoner. 
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6 OPPFØLGINGSPLAN 

Forslag til oppfølgingsplan skal beskrive de tiltakene som er identifisert i analysen ovenfor. Dette kan være 

tiltak for å forebygge, for å styrke beredskapen og evnen til å håndtere en uønsket hendelse, men også tiltak 

for å øke kunnskapen og forslag til mer detaljerte analyser og planer på enkelte områder. Tiltakene vurderes og 

følges opp i samfunnsplanens handlingsprogram, økonomiplan og budsjett. Rådmannen har det overordnede 

administrative ansvaret for at tiltakene vurderes og evt følges opp. Videre vil beredskapskoordinator ha et 

særskilt ansvar for punkt 6.1 og koordinering av oppfølgingsarbeidet. Den enkelte tjenesteområdeleder vil ha 

et ansvar for tiltakene i sine respektive tjenesteområder. 

6.1 STAB/ADMINISTRASJON 

 

Investering/innkjøp: 
- Anskaffe 2 satellittelefoner (Nordside, Sørside) Vi har en på Rådhuset fra før. Utarbeide 

rutinebeskrivelse for bruk av satellittelefon  
- Lokasjonsbasert befolkningsvarsling 

 
Rutine/kommunikasjon: 

- Vurdere tiltak for å styrke kommunikasjonen med befolkningen under uønskede hendelser 
- Faste møter om arrangement mellom kommune, politi og arrangør tidligere på året enn  
 gjeldende praksis. 
- Meldeplikt på arrangement til politi. 
- Vurdere hvor en skal lagre alle beredskapsdokumenter 
- Reetablere beredskapsråd i Rauma kommune 
- Regelmessig informasjon til befolkning om egenberedskap 
- Revidere IKT-reglement – oppdatering. 
- Øve krisestaben jevnlig 
- Øve EPS i den hensikt å sette rutiner for funksjonen 
- Lage en plan for relokalisering av kriseledelse og driftsfunksjoner ved bortfall av rådhuset 
- Lage en plan for rotasjon av personell i kriseledelse ved langvarig mobilisering 
- Lage årshjul for beredskapsarbeid inklusive når beredskapsplaner skal være oppdatert,  
 øvingsplan for kommende år (herunder trening av krisestab og samtrening med EPS)  

  

6.2 HELSE OG OMSORG 

  
Investering/innkjøp:  

- Få på plass telefoni via datalinje ved Rauma helsehus. 
- Sikre redundant datalinje til Rauma helsehus via Industriveien til Rauma Energi. 

 
Rutiner/kommunikasjon:  

- Gjennomgå hjemmetjenestens rutiner for oppfølging av brukerne ved uønskede hendelser som 
brann, bortfall av strøm og tele/data. 

- Utarbeide planverk for ivaretakelse og evt evakuering av hjemmeboende ved langvarig 
strømbrudd og data/telekommunikasjon. 

- Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 

- Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 

6.3 SKOLE 

 
Investering/innkjøp: 

- Talevarslingssystemer på skoler (dvs noe utover brannvarsling) 
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Rutiner/kommunikasjon: 
- Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 
- Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 

6.4 HELSE OG VELFERD 

 

Rutiner/kommunikasjon:  
- Gjennomgang/oppdatering av plan for pandemi/smittevern 
- Skaffe oversikt over hvorvidt det er anskaffet Jod-tabletter, eventuelt anskaffe dette. 

Deretter utarbeide en distribusjonsplan for disse. 
- Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 
- Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 

 

6.5 UTBYGGING  

 

Investering/innkjøp: 
- Innbruddsalarm og kameraovervåkning på gjenstående sårbare punkt (VARS) 
- Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell (kjøretøy med muligheter for å kjøre på 

bane, utplassert nødvendig redningsmateriell nær tunnelene). 
- Merking av inngangsdører på kommunale bygg mtp kommunikasjon med nødetater. (Store 

tall/bokstaver) 
 

 
Rutiner/kommunikasjon:  

-  Gjennomgang av objektplaner-brann for aktuelle kommunale bygg for å sikre at de finnes og 
er oppdatert 

-   Samarbeid mellom vannverk når det gjelder erfaringsutveksling og beredskapstiltak 
-   Lage en oversikt over hvilke kommunale bygg som har nødstrømsaggregat og hva som finnes 

av andre strømaggregater 
-   Skaffe oversikt over eksisterende dekningsrom og tekniske tilstand på disse. Hvilke krav stiller 

DSB/Sivil forsvaret? 
-   Lage planverk for skogbrannhendelser, med bl.a. etablering av stab og bruk av ELS i 

samarbeidskommunene. 
-   For de største risikoobjektene utarbeides det objektplaner. Jevnlige øvelser med fokus på 

livredning (høydemateriell, overtrykksventilering, røykdykking mm). 
-  Oppdatering av dambruddkart/rapport Isfjorden, med hovedkilde, kraftverk og fyllplass 
-  Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 
-  Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 
 

6.6 KULTUR 

 
Rutiner/kommunikasjon:  

-  Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 
-  Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 

 

6.7 BARNEHAGE 

 
Rutiner/kommunikasjon:  

-  Gjennomføre årlig revisjon av alle beredskapsplaner 
-  Gjennomføre årlig revisjon av øvingsplan for kommende år 
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7 OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER SOM BLE INVOLVERT I ANALYSENE OG 

ANDRE KILDER 

 

Hendelse 1 Brann i kommunalt bygg 

Eivind Myklebostad, avdelingsleder/brannsjef, Rauma kommune 

ROS og Beredskapsanalysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

 

Hendelse 2 Pandemi 

Anne-Elin Frøysa,avdelingsleder Helsestasjonen, Rauma kommune 

Jon Sverre Aursand, kommuneoverlege/smittevernlege, Rauma kommune 

Jan Peter Valde, Epizootiveterinær, Mattilsynet avdeling Nordmøre og Romsdal 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_

pandemisk_influensa_231014.pdf 

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/ 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/ 

https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/ 

https://www.fhi.no/nettpub/ebolaveilederen/verktoy/scenarier-for-ebolatiltak-i-kommune/ 

Hendelse 3 Terror 
Harald Westby Digernes, Helse og velferdssjef/beredskapskoordinator Rauma Kommune 
Vebjørn Bale, lensmannen i Rauma  
Kriseledelsen i Rauma kommune 
Aina Henden, Skolesjef i Rauma Kommune 
Dag Søvik, Avdelingsleder i utbygging Rauma kommune 
 
Hendelse 4 Store trafikkulykker på vei i tunnel 
Eivind Myklebostad, avdelingsleder/brannsjef, Rauma kommune 
ROS og Beredskapsanalysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
 
Hendelse 5 Storulykke tog 
Eivind Myklebostad, avdelingsleder/brannsjef, Rauma kommune 
ROS og Beredskapsanalysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

 

Hendelse 6 Svikt i vannforsyningen 

Kommunale vannverk: avdelingsleder VAR, Dag Søvik,  

Eidsbygda vassverk: Leder Kåre Erling Henriksen,  

Rødven vassverk: Bjørge Sæbø,  

Vågstranda vassverk: Leder Leidulf Øverland,  

Tørla vassverk: Leder Geir Raknem og Odd Ivar Søvik 

 

Hendelse 7 Strømutfall 

Britt Eli Gyldenskog, Helsehussjef, Rauma kommune 

Kriseledelsen i Rauma kommune 

Beredskapsansvarlig i Rauma Energi 

Flere avdelingsledere i utbygging Rauma kommune 

 

Hendelse 8 Data- og telekommunikasjonsutfall 

Britt Eli Gyldenskog , Helsehussjef, Rauma kommune 

Kriseledelsen i Rauma kommune 

IKT-konsulent i Rauma Energi Bredbånd 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/
https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/
https://www.fhi.no/nettpub/ebolaveilederen/verktoy/scenarier-for-ebolatiltak-i-kommune/
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Avdelingsleder i ROR-IKT 

Gro Berild, prosjektleder Velferdsteknologi Rauma kommune 

Hendelse 9 Radioaktivt nedfall 

Stian Kvarsnes, NAV Rauma og lang erfaring fra Forsvaret 

Plangruunlag for kommunal atomberedskap, Statens strålevern (https://www.dsa.no/filer/cef3a9b08f.pdf) 

Hendelse 10a Naturkatastrofe skogbrann 

Eivind Myklebostad, avdelingsleder/brannsjef, Rauma kommune 

ROS og Beredskapsanalysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Hendelse 10b Naturkatastrofe fjellskred 

Harald Westby Digernes, Helse og velferdssjef/beredskapskoordinator Rauma Kommune 

Stian Kvarsnes, NAV Rauma og lang erfaring fra Forsvaret 

FylkesROS Fjellskred Møre og Romsdal (https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-

romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/53.1.-ros/fylkesros.2017.pdf) 

Hendelse 11 Industribrann 

Eivind Myklebostad, avdelingsleder/brannsjef, Rauma kommune 

ROS og Beredskapsanalysen for Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Hendelse 12 Dambrudd 

Dag Søvik Rauma kommune (RK),  

Ståle Sæterbø, Rauma Energi (Vassdragsteknisk ansvarlig)  

Ingebrigt Bævre, Statkraft. (Vassdragsteknisk ansvarlig kraftverksgruppe Aura) 

Hendelse 13 Dataangrep 
Arnt Olav Herjehagen, kommunikasjonssjef 
ROR IKT/ Tormod  Spilling (datasikkerhetsansvarlig) 
Informasjonssikkerhetsansvarlig, Rauma kommune, Liv Jorunn Horgheim 

https://www.dsa.no/filer/cef3a9b08f.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/53.1.-ros/fylkesros.2017.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-more-og-romsdal/dokument-fmmr/samfunnstryggleik-og-beredskap/53.1.-ros/fylkesros.2017.pdf
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Tiltak hentet fra vurderingsskjema som må følges opp gjennom beredskapsplanverk 

- Oppdaterte varslingslister: kultur-, skole- og barnehageledelse til politi

- Jevnlige fellesøvelser mellom Vegvesenet og andre nødetater.

- Kunne orientere seg vedr. tekniske installasjoner – gå ofte kjentmannsrunder.

- Sikre god kompetanse blant mannskap og befal ved å delta på tunnelseminar.

- Etablere og øve på stabsarbeid.

- Implementert tunnelkompetanse i læreplanen til NBSK.

- Tilsynsoppfølging.

- Jevnlige fellesøvelser mellom Bane Nor og nødetater.

- Tilsynsoppfølging.

- Vurdere bruk av droner for å få oversiktsbilde.

- Jevnlige øvelser på holmer med uerstattelig kulturhistoriske bygninger/verdier. Flere tiltak bør vurderes

(f.eks. branngater, fjerne vegetasjon rundt bygninger etc.).

- Gjennomgang av kontaktliste skogeiere og lage en utstyrsoversikt (ressursbank), samt invitere skogeierne

til jevnlig øvelse/kursing/ kompetanseoverføring begge veier.

- Lage planverk der risikoområder og adkomstmuligheter, befolkningsvarsel (UMS), prosedyre for

evakuering, naturlige avgrensinger, angrepsmuligheter osv. er tatt med.

- Vurdere om det er tilstrekkelig redningsmateriell (f.eks. høydemateriell) og tilgjengelig slukkevann.

- Oppfølging av særskilte brannobjekter.

- Informasjonstiltak.

- Tilsynsoppfølging som særskilte brannobjekter type b.

- Gode rutiner for ELS-organisering og etablering av felles stab.

- Tekniske tiltak som kameraovervåkning vurderes av dameiere.

- Informasjonskampanje – bevisstgjøring og sikkerhet.

- Overordnet sikkerhetsstrategi og tydeliggjøring av roller.

- Struktur på fagsystemer – Rutine på å å gi riktig tilgang og slette tilganger når folk slutter.

- Årlig opplæring av ansatte som har rettigheter – jevnlig oppdatering.

- Fokus på informasjonssikkerhet.



  

RAUMA KOMMUNE 
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Saksbehandler:  
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Jane Anita Aspen 
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Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 09/20 Kontrollutvalget 25.2.2020 

 

 

EVENTUELT 

 

Norges kommunerevisorforbunds (NKRFs) Kontrollutvalgskonferanse  
Lars Ramstad og Randi Margrethe Røsvik Sørli som deltok på konferansen fra utvalget, gir et 

kort resyme. Ved å trykke på linken finner du opptak og presentasjoner fra konferansen. 

https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020 

 

Opplæringssamling for kontrollutvalgene, 17.3.2020, Molde 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, har sammen med kontrollsjefen i Møre og Romsdal 

fylkeskommune planlagt en opplæringssamling for kontrollutvalgsmedlemmer 

/varamedlemmer knyttet til kontrollutvalgene i Aukra, Hustadvika, Gjemnes, Molde, Rauma, 

Sunndal, Vestnes og Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi håper vi har klart å sette sammen 

et program som skal være nyttig for kontrollutvalgene nå i starten av valgperioden. Tema; 

Systemsvikt i kommunal sektor, Tilstandsrapport for infrastrukturen, 

kommuneøkonomi - kommunale måltall, Hvordan forstå kommunalt regnskap? 

Eierskapsforvaltning. Samlingen blir arrangert på Scandic hotell Alexandra i Molde. 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal dekker kostnader for konferansepakke (lunsj + 

møterom) og foredragsholdere for utvalgsmedlemmer/varamedlemmer knyttet til de 

kontrollutvalgene vi er sekretariat for. Kostnader for reise og evt. 

møtegodtgjørelse/taptarbeidsfortjeneste dekkes av kontrollutvalgets budsjett etter kommunens 

gjelde reglement.  
Det blir også sendt invitasjon til de andre kontrollutvalgene i fylket, via deres sekretariat.  

Påmeldingsfrist fredag 28.2.2020 – postmottak@kontrollutvalgromsdal.no 

 

Invitasjon til Forum for kontroll og tilsyn sin Kontrollutvalgslederskole 21.4.-22.4.2020 

Forum for kontroll og tilsyns (FKTs) primære oppgaver er å styrke kontrollutvalgene og 

sekretariatenes arbeid med kontroll og tilsyn, være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av 

kontrollutvalgene og sekretariatene, være en arena for erfaringsutveksling og styrke 

kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag. 

 

For første gang skal FKT arrangere et eget opplæringsopplegg for kontrollutvalgsledere. 

Vi har fått en ny kommunelov som styrker kontrollutvalgets rolle i den kommunale 

egenkontrollen.  Opplegget for opplæringen er noe mer enn en ordinær konferanse. En går 

dypere inn i den viktige rollen det er å være KU-leder, håndtering av henvendelser, hva 

kontrollutvalget kan – og ikke kan gjøre mm. 

 

Viser til lenke: https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/ 

og vedlagte program for samlingen. 

Påmeldingsfristen er 9. mars 

FKTs fagkonferanse og årsmøte 3.6.-4.6.2020 

https://www.nkrf.no/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2020
mailto:postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
https://www.fkt.no/konferanser/kontrollutvalgsskolen-2020/


Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse for kontrollutvalg og deres sekretariat der en setter 

søkelyset på saker og problemstillinger som er aktuelle for kommunale kontrollutvalg. I 2020 

vil FKT ha ulike innlegg om hvordan det er å være ny i kontrollutvalget, forventninger fra 

blant annet ordfører og rådmann. 

 

Årsmøtet avholdes i forbindelse med fagkonferansen om ettermiddagen 3. juni.  

 

Viser til lenke: https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/ og 

vedlagte program for samlingen. 

Påmeldingsfrist 8. april 

 

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferansen-2020/fagkonferansen-2020/
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