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30/07  
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2007 

 
Sendt til arkiv 
 
Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
 
Protokollen ble godkjent. 
 
 

31/07  
Selvfinansiering av Kommunerevisjonen gjennom kostnadsfordeling 

 
Sendt til Kommunerevisjonen 
 
 
Saken gjelder: 
I bystyrets møte 27.02.2002 sak 40 ble følgende vedtatt: 
 

1. Det innføres en ordning med selvfinansiering gjennom kostnadsfordeling. 
2. Kommunens etater, bydeler og stiftelser belastes for andelen av kostnadene forbundet 

med Kommunerevisjonens regnskapsrevisjon iht. årlige budsjettforslag. 
3. Byrådsavdelinger og andre kommunale virksomheter som ønsker å benytte 

Kommunerevisjonen til spesielle undersøkelser, ettersyn eller avtalte oppdrag 
faktureres og avregnes for kostnadene med disse tjenester etter medgått tid eller etter 
avtale. 

4. Kommunerevisjonen utarbeider hvert år en sak om fordelingen av virksomhetens 
andel av kostnadene knyttet til pkt.1, som legges fram for kontrollutvalget. 

5. Endringene får innvirkning fom. budsjett- og regnskapsåret 2003. 
 
De nye revisjonsstandardene som er fastsatt av Den norske Revisorforening, krever blant 
annet at revisor i større grad enn tidligere må dokumentere sin forståelse av foretaket og sine 
risikovurderingshandlinger av foretakets rutiner og interne kontroll. Standardene krever 
dessuten at revisor utfører revisjonshandlinger for å innhente informasjon som brukes til å 
identifisere risikoene for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. 
 
Revisjonsstandardene skjerpede krav og signaler fra bystyrets organer om prioritering av 
regnskapsrevisjonen har ført til at Kommunerevisjonen øker timerforbruket til 
regnskapsrevisjonen med 15 % i forhold til justert timebudsjett for 2006. 
 
I tillegg til ordinær regnskapsrevisjon vil bydelene bli fakturert for revisjon av regnskaper for 
beboere i sykehjem, estimert til 400 timer. Medgått tid til revisjon av kommunens 
kompensasjonskrav for merverdiavgift vil bli avregnet med Byrådsavdeling for finans og 
utvikling med 180 timer og ca. 600 timer vil bli fakturert for Kommunerevisjonens attestasjon 
av regnskapsoppstillinger for oppgaver med særskilt finansiering. 
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I samsvar med vedtakets punkt fire har Kommunerevisjonen beregnet virksomhetenes andel 
av kostnadene for regnskapsrevisjon for 2008, jf. vedlegg 1 til Kommunerevisjonens 
innstilling. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonen forslag til fordeling av kostnader for 
regnskapsrevisjon for 2008 til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 14.03.2007 m/vedlegg 
 
Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F peker på at det er viktig – særlig en tid hvor det er avdekket 
mange mislige forhold i kommunen – med en kontinuerlig standardhevning av revisjonen, 
slik som følger av de nye revisorstandardene og vedtak i kommunens organer. Kommunen må 
i større grad enn nå selv være i stand til å avdekke og rette opp mislige forhold. 
Kommunerevisjonen er kommunens viktigste instrument i dette arbeid. 
 
På den annen side er det viktig å både erkjenne og påse at kommunerevisjonens arbeid ikke 
kommer istedenfor forvaltningens egen internrevisjon, men i tillegg til denne. Det er viktig å 
understreke at selv under ”oppdragsrevisjon” som er nevnt i saken, er det bystyret og ikke den 
enkelte kommunale virksomhet som er revisjonens oppdragsgiver. Kommunerevisjonen må i 
sin ”rådgiverfunksjon” påse at den ikke kommer i en situasjon hvor den må revidere sine egne 
forslag. 
 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonen forslag til fordeling av kostnader for 
regnskapsrevisjon for 2008 til orientering. 
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32/07  
Rapport 4/2007 Offentlige anskaffelser - Etterlevelse av regelverk 

 
Sendt til finanskomiteen 
Kopi til byråden for finans og utvikling, byråden for miljø og samferdsel, 
energigjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten, Oslo Havn KF 
 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonen har gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot offentlige 
anskaffelser. Undersøkelsen ble vedtatt av kontrollutvalget 19.01.2006 (sak 10). Prosjektet 
sorterer under fokusområdet anskaffelser i overordnet plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av 
bystyret 16.03.2005. 
 
Formålet med undersøkelsen har vært å avdekke eventuelle svakheter ved gjennomføringen 
av utvalgte anskaffelser og bidra til at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. 
Kommunerevisjonen har undersøkt en rekke faser i anskaffelsesprosessen. Undersøkelsen er 
rettet mot Energigjenvinningsetaten, Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn KF.  
 
Det er avdekket brudd på regelverket for alle de undersøkte anskaffelsene. 
Kommunerevisjonen har ansett følgende brudd for å være de mest alvorlige: 
 

- uriktig fristfastsettelse 
- leverandører som skulle vært avvist eller er uriktig avvist 
- vedståelsesfrister som var utløpt på tidspunktene for valg av 

leverandør/kontraktsinngåelse 
- brudd på kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet 
- mangelfull journalføring 

 
Vann- og avløpsetaten og Oslo Havn KF har gitt tilbakemelding om at de har iverksatt, eller 
vil iverksette, tiltak for å etterleve regelverket på de punktene hvor det er avdekket brudd. 
Energigjenvinningsetaten har også gitt tilbakemelding om at den har iverksatt, eller vil 
iverksette, konkrete tiltak for å etterleve regelverket på de fleste av de punktene hvor det er 
avdekket brudd. Energigjenvinningsetaten har imidlertid ikke varslet konkrete tiltak for to av 
bruddene som Kommunerevisjonen har ansett å være blant de mest alvorlige. 
Kommunerevisjonen anbefaler at etaten også iverksetter tiltak/har økt fokus på disse 
punktene. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget poengterer viktigheten av at regelverket for offentlige anskaffelser følges og 
at virksomhetene har en journalføringspraksis som er i samsvar med arkivforskriften. Utvalget 
er i hovedsak tilfreds med undersøkte virksomheters tilbakemelding om tiltak. Utvalget 
forutsetter imidlertid at Energigjenvinningsetaten iverksetter tiltak / har økt fokus på alle de 
punktene hvor Kommunerevisjonen har konkludert med at bruddene er mest alvorlige. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 4/2007 Offentlige anskaffelser – etterlevelse av 
regelverk til orientering. 
 
Saken sendes finanskomiteen. 
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Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 

- Kommunerevisorens innstilling datert 18.03.2007 m/vedlegg 
 
Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F konstaterer at det er avdekket brudd på regelverket for alle de 
undersøkte anskaffelser i de tre etatene som undersøkelsen gjaldt. Dette er meget alvorlig. 
Etatene har gitt varierende tilbakemeldinger på hvordan situasjonen skal rettes opp. Det 
forutsettes at byrådet følger opp arbeidet med å etterleve lov om offentlige anskaffelser i 
etatene.  
 
Forslag: 
 
Lotte Grepp Knutsen (A) fremmet følgende alternative forslag til første avsnitt i 
kommunerevisorens forslag:  
Kontrollutvalget presiserer at regelverket for offentlige anskaffelser skal følges i alle 
kommunens virksomheter. Virksomhetene skal ha journalføringspraksis som er i samsvar 
med arkivforskriften. Utvalget merker seg de undersøkte virksomheters tilbakemelding om 
tiltak. Utvalget forutsetter at Energigjenvinningsetaten iverksetter tiltak på alle punkter der 
Kommunerevisjonen har påpekt brudd på regelverket. 
  
Votering: 
 
Lotte Grepp Knutsens alternative forslag og kommunerevisorens øvrige forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget presiserer at regelverket for offentlige anskaffelser skal følges i alle 
kommunens virksomheter. Virksomhetene skal ha journalføringspraksis som er i samsvar 
med arkivforskriften. Utvalget merker seg de undersøkte virksomheters tilbakemelding om 
tiltak. Utvalget forutsetter at Energigjenvinningsetaten iverksetter tiltak på alle punkter der 
Kommunerevisjonen har påpekt brudd på regelverket. 
 
Kontrollutvalget tar for øvrig rapport 4/2007 Offentlige anskaffelser - etterlevelse av regelverk 
til orientering. 
 
Saken sendes finanskomiteen. 
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33/07  
Rapport 5/2007 Bydelenes bruk av korttidsplasser 

 
Sendt til helse- og sosialkomiteen 
Kopi til byråden for velferd og sosiale tjenester, alle bydelene, Sykehjemsetaten, 
Kommunerevisjonen 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonen har gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot bydelenes 
bruk av korttidsplasser i perioden 2004-2006. Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av 
vedtak i kontrollutvalget 19.01.2006 (sak 10). Undersøkelsen faller inn under fokusområdet 
Store brukergrupper i overordnet plan for forvaltningsrevisjon, vedtatt av bystyret 16.03.2005 
(sak 96).  
 
Kommunerevisjonen har sett på om bydelenes bruk av korttidsplasser var i tråd med bystyrets 
føringer i perioden 2004-2006. Bystyrets mål har i flere år vært at andelen korttidsplasser av 
totalt antall sykehjemsplasser bør være 20 %. Dette målet ble vedtatt til og med 2005. Fra og 
med 2005 har bystyret vedtatt målet om at andelen heldøgnsbeboere på korttidsopphold i 
institusjon bør være 20 %. (For 2005 gjaldt begge målene). 
 
Kommunerevisjonens hovedkonklusjon er at bydelenes samlede bruk av korttidsplasser og 
korttidsopphold i perioden 2004-2006 var betydelig lavere enn bystyrets mål. Bydelene satte 
seg samlet sett for lave mål i forhold til bystyrets føringer, og nådde ikke de målene de satte 
seg. Kommunerevisjonen konkluderer også med at det var vesentlige svakheter i 
styringsinformasjonen om korttidsplasser/korttidsopphold. 
 
Kommunerevisjonens anbefalinger er at:  
• det iverksettes tiltak for å redusere avstanden mellom bystyrets mål og den samlede 

bruken av korttidsopphold 
• det gis en avklaring knyttet til det å la personer med vedtak om fast plass i sykehjem vente 

i korttidsavdeling inntil det er ledig fast plass på ønsket sykehjem 
• en legger samme definisjon til grunn i alle styringsdokumenter  
• tertial- og årsstatistikken for bydelene bør inneholde resultatrapportering om bydelenes 

grad av måloppnåelse i forhold til bystyrets mål for andelen heldøgnsbeboere på 
korttidsopphold 

 
Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester og flere bydeler skriver at de slutter seg til 
rapportens konklusjoner og anbefalinger. Det arbeides med å øke antall korttidsplasser og 
redusere antall langtidsplasser. Byrådsavdelingen viser til opprettelsen av Sykehjemsetaten 
01.01.2007, og skriver at denne allerede har iverksatt arbeidet med å sørge for at de definerte 
korttidsplassene i sykehjemmene faktisk skal benyttes for brukere med vedtak om 
korttidsopphold. Byrådsavdelingen skriver at det vil være hensiktsmessig at bydelene 
rapporterer på måloppnåelse for andel heldøgnsbeboere på tidsbegrenset opphold i 
institusjon, og at dette gjennomføres fra 2007. Kommunerevisjonen har ikke funnet grunn til å 
endre sine opprinnelige vurderinger, konklusjoner og anbefalinger med bakgrunn i 
høringsuttalelsene. 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget merker seg at bydelenes samlede bruk av korttidsplasser og korttidsopphold i 
perioden 2004-2006 var betydelig lavere enn bystyrets mål. Kontrollutvalget merker seg 
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videre at det var vesentlige svakheter i styringsinformasjonen om korttidsplasser/ 
korttidsopphold i den samme perioden. 
 
Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger i rapport 5/2007 Bydelenes 
bruk av korttidsplasser. 
 
Saken sendes helse- og sosialkomiteen. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 15.03.2007 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget merker seg at bydelenes samlede bruk av korttidsplasser og korttidsopphold i 
perioden 2004-2006 var betydelig lavere enn bystyrets mål. Kontrollutvalget merker seg 
videre at det var vesentlige svakheter i styringsinformasjonen om korttidsplasser/ 
korttidsopphold i den samme perioden. 
 
Kontrollutvalget slutter seg til Kommunerevisjonens anbefalinger i rapport 5/2007 Bydelenes 
bruk av korttidsplasser. 
 
Saken sendes helse- og sosialkomiteen. 
 
 

34/07  
Mer uavhengig og slagkraftig kontrollutvalg 

 
Sendt til arkiv 
 
Saken gjelder: 
I kontrollutvalgets møte 14.02.2006 fremmet Knut Frigaard (F) forslag med bakgrunn i 
Aftenpostens oppslag 06.02.2006 om at Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) 
vurderte mer uavhengige og slagkraftige kontrollutvalg, om nødvendig med lovendring. 
Kommunenes Sentralforbund (KS) opplyses å ha blitt bedt om en uttalelse. 
 
Kontrollutvalget vedtok å be sekretariatet innhente informasjon om KS’ uttalelse til 
departementet. 
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Så vidt sekretariatet kjenner til ble det ikke gitt noen uttalelse til KRD, men KS gjennomførte 
en spørreundersøkelse i mars 2006 om ”Etiske forhold i kommunal sektor”. 
 
I saken er det redegjort kort for KS’ undersøkelse. I tillegg er det gitt informasjon om 
Stortingets behandling av dok 8 forslag om kontrollutvalget og KRDs forum for etikk i 
kommunesektoren som bl.a. drøfter spørsmål om kontrollutvalgene. 
 
Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Kommunenes Sentralforbunds spørreundersøkelse om etiske forhold i 
kommunene, Stortingets behandling av dok 8:45 (2005-2006) og arbeidet i Kommunal- og 
regionaldepartementets forum for etikk i kommunesektoren til orientering. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Sekretariatslederens notat datert 14.03.2007 
 
Votering: 
 
Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar Kommunenes Sentralforbunds spørreundersøkelse om etiske forhold i 
kommunene, Stortingets behandling av dok 8:45 (2005-2006) og arbeidet i Kommunal- og 
regionaldepartementets forum for etikk i kommunesektoren til orientering. 
 
 

35/07  
Møteplan for kontrollutvalget andre halvår 2007 

 
Sendt til arkiv 
Kopi til Bystyrets sekretariat, Kommunerevisjonen 
 
 
Saken gjelder: 
Sekretariatet la fram forslag til møteplan for kontrollutvalget for andre halvår 2007. 
 
Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Det avholdes møter i kontrollutvalget:  
 
Torsdag 30. august  
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Torsdag 20. september  
 
Torsdag 11. oktober  
 
Torsdag 15. november  
 
Torsdag 13. desember  
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Sekretariatslederens notat datert 22.03.2007 
 
Forslag: 
 
Frode Jacobsen (A) fremmet forslag om at møtet i august ble flyttet til tirsdag 28. august. 
 
Votering: 
 
Sekretariatslederens forslag med Frode Jacobsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende  
 
Det avholdes møter i kontrollutvalget:  
 
Tirsdag 28. august  
 
Torsdag 20. september  
 
Torsdag 11. oktober  
 
Torsdag 15. november  
 
Torsdag 13. desember  
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36/07  

Tiltak for videreutvikling av revisjonen 
 

Sendt til finanskomiteen 
Kopi til Kommunerevisjonen 
 
 
Saken gjelder: 
Kommunerevisjonen vurderer årlig omfang og innretning på revisjonsarbeidet, men de store 
mislighetssakene i 2006 har gjort det nødvendig å vurdere dette særlig i forhold til risiko for 
misligheter.  
  
I denne saken gjør Kommunerevisjonen rede for tiltak som etaten ønsker å iverksette for å 
videreutvikle og styrke revisjonen. Kommunerevisjonen ønsker bl.a. å legge større vekt på  
 regnskapsrevisjon og vurdering av intern kontroll 
 mislighetsrevisjon 
 IT-revisjon 
 forvaltningsrevisjon av anskaffelser og økonomistyring 

 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar til orientering at Kommunerevisjonen vil iverksette tiltak som styrker 
gjennomføringen av 
 regnskapsrevisjon og vurdering av intern kontroll 
 mislighetsrevisjon 
 IT-revisjon 
 forvaltningsrevisjon av anskaffelser og økonomistyring 

 
Saken sendes til finanskomiteen. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 

- Kommunerevisorens innstilling datert 21.03.2007 
 
 
Merknader: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F hadde følgende merknader: 
 
Innledning 
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Dette medlem slutter seg til den av kommunerevisor foreslåtte omlegging av revisjonspraksis. 
Omleggingen er i samsvar med kommuneloven, revisjonsforskriften og de prinsipielle forslag 
om omlegging som F tidligere har fremmet med sterkere fokus blant annet på: 
 

− Å tilpasse revisjonen etter virksomhetenes egenart,  
− Å kartlegge av risikiområder,  
− Å kontrollere internkontrollsystemene  
− Å begrense forvaltningsrevisjon foreløpig hovedsakelig til økonomiforvaltningen,  
− at enkeltmisligheter er/kan være symptom på andre og større mislige forhold 
− at ved omlegging til elektronisk saksbehandling må internkontrollmekanismene ”følge 

med”. 
− at avvik fra lov og pålegg for økonomistyring må medføre konsekvenser for de 

ansvarlige 
− at det er svært viktig at revisjonens egenkompetanse heves, særlig på de nye områdene 

som omfattes av forvaltningsrevisjon. 
  
Kommunerevisjonens rolle 
Kommunerevisjonen peker innledningsvis på at kommunerevisjonens arbeid ikke påvirker 
forvaltningens eget administrative ansvar, herunder ansvaret for å ha en tilstrekkelig  
internrevisjon. Dette er, etter dette medlems syn, en meget viktig presisering og en nødvendig 
forutsetning for god kommunal revisjon. Kommunerevisjonen er i sitt arbeid ikke en del av 
administrasjonen, men derimot sammen med kontrollutvalget bystyrets kontrollorgan for 
forvaltningen. 
 
Regnskapsrevisjon og vurdering av internkontroll 
Dette medlem presiserer for ordens skyld – siden kommunerevisors fremstilling kan 
misforståes - at hjemmelen for regnskapsrevisjonen og revisors kontroll av internkontrollen, 
er kommuneloven og revisjonsforskriften.  
 
Dette medlem støtter også at forvaltningsrevisjonen, i alle fall i en innledende periode, 
hovedsakelig begrenser seg til økonomiforvaltningen og viser til sine forslag om det. 
Det er avgjørende, etter dette medlems oppfatning, at revisjonsarbeidet tar utgangspunkt i og 
struktureres etter en risikivurdering av den samlede kommunale virksomhet. 
 
Mislighetsrevisjon 
(Dette medlem peker innledningsvis på den uheldige og misvisende benevnelse av disse 
oppgaver. Det er ikke mislighetene som skal revideres.) 
 
Dette medlem understreker – som revisjonen nå riktig fremhever – at det er viktig å betrakte 
funn i regnskapsrevisjon som mulige symptomer på mer omfattende mislige forhold, og ikke 
som en avsluttet sak i seg selv.   
 
IT-revisjon 
Dette medlem peker på at det i første rekke er nødvendig å sikre at tilsyns og 
kontrollelementene ikke blir svekket ved innføring av ny teknologi, slik det har vært 
dokumentert eksempler på. 
 
Forvaltningsrevisjon av anskaffelser og økonomistyring 
Dette medlem peker igjen på det ville være en fordel om begrepsanvendelsen er mer presis. I  
Revisjonsforskriften er det følgende legaldefinisjon av begrepet ”forvaltningsrevisjon”: 
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”Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger.” 

 
I merknadene heter det 
 

Første ledd i bestemmelsen fastlegger hovedinnholdet i forvaltningsrevisjon. Det 
sentrale er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med 
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne 
forstand resultatorientert. Forvaltningsrevisjon er dermed ikke begrenset til 
undersøkelser av økonomiforvaltningen. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt kan dreie seg 
om hvorvidt den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende 
bestemmelser om vedtak, men perspektivet er langt videre enn dette. 

  
En ren kontroll av om formelle bestemmelser er fulgt, er en del av, men vil alene – som det 
fremkommer - vanskelig kunne kalles forvaltningsrevisjon. En slik kontroll av formelle 
forhold var dessuten vanlig lenge før forvaltningsrevisjonen ble innført som begrep. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Dette medlem merker seg at revisjonen mener å ha tilstrekkelige menneskelig og økonomiske 
ressurser til å løse sine oppgaver. Dette medlem vil likevel signalisere at det vil bli lagt 
betydelig vekt på å sikre at revisjonen har tilstrekkelig resurser til å ha et meget høyt faglig 
nivå og en god kapasitet.   
 
Rapportene 
I tillegg til ”den nye giv” for revisjonsarbeidet er det viktig med en fornuftig strukturering av 
revisjonens rapporter utformet etter brukernes behov slik at de fremstår som anvendelig 
arbeidsredsskap og en helhet og ikke så fragmentariske som nå. 
 
Kompetanseforhold 
Kontrollutvalget har en plikt til å påse at regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte 
og at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med 
bestemmelsene i forskriften. Kontrollutvalget kan derfor ikke bare ta saken om en 
videreutvikling av revisjonen til orientering, men kontrollutvalget må godkjenne denne 
omleggingen. 
 
Forslag: 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kontrollutvalget ser svært positivt på at revisjonen kontinuerlig vurderer sitt revisjonsarbeid i 
forhold til de utfordringer revisjonen til enhver tid står overfor. Kontrollutvalget gir sin støtte 
til den foreslåtte omlegging og bifaller de tiltak som foreslås på de enkelte områder. 
Kontrollutvalget ser det som svært viktig at dette arbeid fortsetter og at revisjonen til enhver 
tid har de menneskelige og økonomiske resurser som er nødvendige for å føre en reell 
kontroll.    
 
Frode Jacobsen (A) fremmet forslag om følgende tillegg i siste avsnitt: 
Saken sendes finanskomiteen til orientering. 
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Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag og tilleggsforslagene fra Knut Frigaard og Frode Jacobsen ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget ser svært positivt på at revisjonen kontinuerlig vurderer sitt revisjonsarbeid i 
forhold til de utfordringer revisjonen til enhver tid står overfor. Kontrollutvalget gir sin støtte 
til den foreslåtte omlegging og bifaller de tiltak som foreslås på de enkelte områder. 
Kontrollutvalget ser det som svært viktig at dette arbeid fortsetter og at revisjonen til enhver 
tid har de menneskelige og økonomiske resurser som er nødvendige for å føre en reell 
kontroll.    
 
Kontrollutvalget tar til orientering at Kommunerevisjonen vil iverksette tiltak som styrker 
gjennomføringen av 
 regnskapsrevisjon og vurdering av intern kontroll 
 mislighetsrevisjon 
 IT-revisjon 
 forvaltningsrevisjon av anskaffelser og økonomistyring 

 
Saken sendes til finanskomiteen til orientering. 
 
 

37/07  
Undervisningsbygg - Oppfølging av tidligere rapporterte feil og mangler 

 
Sendt til finanskomiteen 
Kopi til Undervisningsbygg Oslo KF, byråden for byutvikling, Kommunerevisjonen 
 
 
Saken gjelder: 
Kontrollutvalget behandlet Kommunerevisjonens rapport 27/2006, Granskingsrapport 2 
Undervisningsbygg Oslo KF, i møtet 12.12.2006, sak 112, med bl.a. følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget merker seg Undervisningsbyggs tilbakemelding om tiltak som er 
iverksatt og tiltak som er i ferd med å iverksettes, etter avsløringen av svindelen. 
Kontrollutvalget har også merket seg at Byrådsavdeling for byutvikling vil følge opp 
at det nye styret iverksetter nødvendige rutiner og følger opp disse. Kontrollutvalget 
ber om en orientering fra Undervisningsbygg om hvilke korrektive tiltak foretaket har 
iverksatt innen utgangen av februar 2007.  

  
Undervisningsbygg har i brev av 26.02.2007 orientert om hvilke korrektive tiltak som er 
iverksatt. 
 
Styret ved Undervisningsbygg har vedtatt en tiltaksplan med en rekke tiltak, hvorav en del 
ifølge brevet er iverksatt og en del fortsatt er under arbeid. Det er vanskelig å vurdere effekten 
av tiltakene i forhold til svakhetene som var tilstede, før tiltakene er gjennomført og har fått 
tid til å virke. 
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Kommunerevisjonen er kjent med at Undervisningsbygg for tiden er i en vanskelig 
bemanningssituasjon, noe som kan innvirke på gjennomføringen av noen av de nevnte tiltak. 
Kommunerevisjonen trekker fram direktørskifte og at controller, fagansvarlig for kvalitet og 
seksjonsleder i Utbyggingsavdelingen slutter. Samtidig er arbeidsmarkedet slik at 
Undervisningsbygg, ifølge foretakets ledelse, har problemer med å skaffe kvalifiserte 
ingeniører til faste stillinger. 
 
 
Kommunerevisoren fremmet følgende forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar Undervisningsbyggs redegjørelse av 26.02.2007 om hvilke korrektive 
tiltak som er iverksatt, til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen om et års tid vurderer i hvilken grad 
Undervisningsbygg har gjennomført varslede tiltak, og om Kommunerevisjonens anbefalinger 
er ivaretatt. Det bør bl.a. vurderes om den interne kontrollen fungerer tilfredsstillende på de 
områdene hvor svakheter ble avdekket. 
 
Saken sendes finanskomiteen. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken: 
 
Frode Jacobsen (A), Ingrid C. Eriksen (H), Lotte Grepp Knutsen (A), Knut Frigaard (F), Jon 
Kvikne (V), Audun Iversen (H), Berit Jagmann (RV), Jan-Bendix Byhring (SV), Hans Olav 
Syversen (KrF) 
 
Dokumenter innkommet: 
 - Kommunerevisorens innstilling datert 20.03.2007 m/vedlegg 
 
Votering: 
 
Kommunerevisorens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:  
Kontrollutvalget tar Undervisningsbyggs redegjørelse av 26.02.2007 om hvilke korrektive 
tiltak som er iverksatt, til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber om at Kommunerevisjonen om et års tid vurderer i hvilken grad 
Undervisningsbygg har gjennomført varslede tiltak, og om Kommunerevisjonens anbefalinger 
er ivaretatt. Det bør bl.a. vurderes om den interne kontrollen fungerer tilfredsstillende på de 
områdene hvor svakheter ble avdekket. 
 
Saken sendes finanskomiteen. 
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Eventuelt 
 
1. Ingrid Eriksen orienterte om at bystyret 28.03. tok kontrollutvalgets årsmelding for 2006 til 
orientering. 
 
2. Frode Jacobsen orienterte om at Berit Jagmann trer ut av kontrollutvalget grunnet arbeid for 
Vederlagsutvalget. Bystyret har valgt Harald Minken som nytt medlem fra RV i 
kontrollutvalget og Anne Minken som nytt varamedlem. 
 
Bystyret har fritatt Anja Bakken fra hennes verv som varamedlem for SV og har valgt Astrid 
Bjerke som nytt varamedlem. 
 
3. Kommunerevisoren informerte om at Rapport 2/2007 Kontroller i det elektroniske 
bestillings- og fakturasystemet i Oslo kommune nå er omklassifisert og ikke lenger unntatt 
offentlighet (med unntak av to avsnitt) – jfr. kontrollutvalgets vedtak i møtet 01.03.2007 sak 
18. 
 
4. Sekretariatslederen informerte om behandling av saker fra kontrollutvalget i 
bystyrekomiteene: 
 

• Finanskomiteen behandlet rapport 28/2006 Virksomhetslederes lønn, reiseregninger 
og bilgodtgjørelse i sitt møte 14.03.2007. Komiteen ba byrådet opplyse om hvilke 
tiltak som iverksettes for at man følger regelverket ved reiseregninger. 

• Kultur- og utdanningskomiteen behandlet rapport 26/2006 IKT i Grunnskolen 2003-
2005. Oppfølging av rapport 17/2005 i sitt møte 14.03.2007. 

• Helse- og sosialkomiteen behandlet rapport 25/2006 Tilgangskontroller i Gerica i sitt 
møte 14.03.2007. Komiteen ba byrådet gi tilbakemelding til komiteen om hvordan 
Kommunerevisjonens anbefalinger blir fulgt opp. 

• Samferdsels- og miljøkomiteen behandlet 26.03.2007 sak med merknader og forslag 
fra Knut Frigaard om beredskap i Oslo kommune som kontrollutvalget i møte 
01.03.2007 vedtok å sende til komiteen uten realitetsbehandling. Komiteen vedtok å 
sende saken til byrådet uten realitetsbehandling. 

 
5. Sekretariatslederen informerte om at Kommunerevisjonen har sendt brev til Park og idrett 
Oslo KF med varsel om mulig forbehold i revisjonsberetningen til foretakets regnskap for 
2006. Kontrollutvalget har fått kopi av brevet i samsvar med revisjonsforskriftens § 4. 
 
6. Knut Frigaard stilte spørsmål om status for arbeidet i Oslo kommune med en eventuell 
tilslutning til et felles kommunalt økonomiregister. Sekretariatslederen opplyste at bystyret 
28.03. behandlet sak om endring i reglement for frivillig registrering av økonomiske 
interesser. Bystyret vedtok bl.a. følgende:  
 

Byrådet bes legge frem sak for bystyret med forslag til Oslo kommunes tilslutning til 
Kommunenes Sentralforbunds styrevervregister. Saken bes fremmet snarest mulig, og 
senest innen 20. mai 2007. 

 
7. Knut Frigaard (F) la fram følgende merknader og forslag om Kommunerevisjonens 
organisasjonsplan: 
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Kontrollutvalgets medlem fra F viser til punkt 4 i eventuelt i protokollen for møte 29.03.07 
hvor det ble bedt om en organisasjonsplan for Kommunerevisjonen. Det fremgår av 
protokollen at det ble vist til organisasjonskartet i sak 16/07 side 4. Dette organisasjonskart 
viser at Kommunerevisor er ansvarlig også for regnskapsrevisjonen. Det er ikke riktig, og i 
strid med de krav til regnskapsansvarlig revisor staten har satt i revisorforskriften. 
Kommunerevisjonen bør være uangripelig også i formelle forhold. 
 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag:  
Kommunerevisjonens organisasjonsplan justeres for å bli i samsvar med det statlige krav til 
kommunerevisor.  
 
Forslaget ble oversendt Kommunerevisjonen uten realitetsbehandling. 
 
8. Knut Frigaard stilte følgende spørsmål: Ordfører Per Ditlev-Simonsen har uttalt i Bystyret 
at Oslo kommune vil søke dispensasjon fra kommunelovens krav om at minst et av 
medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant bystyrets medlemmer. Hvor står denne 
saken? Det ble opplyst at kontrollutvalget vil bli informert om eventuelle initiativ fra 
kommunen. 
 
9. Knut Frigaard (F) hadde følgende merknader og forslag vedrørende sak 27/07 behandlet i 
kontrollutvalget 01.03.2007: 
 
Kontrollutvalgets medlem fra F viser til at i denne saken som hovedsakelig dreier seg om 
oppsigelse på grunn av samarbeidsforhold og personalledelse, er det følgende uttalelser i 
domspremissene: 
 

”Neumayer har imøtegått kritikken som har vært reist mot ham etter 
kommunerevisjonens rapport ved å peke på at andre gjør det samme. Han ser da bort 
fra at det måtte kunne forventes mer av ham.” 

 
”Retten bemerker at den ikke har grunnlag for å vurdere om Neumayer har blitt utsatt 
for urimelig forskjellsbehandling i forhold til særlig Rudsbråten som fikk muntlig 
tjenestepåtale for sin håndtering av de samme kassene og kontiene. Saksbehandlingen 
som ledet frem til reaksjonen over for Rudsbråten er ikke fullt ut dokumentert. 
Samtidig er det vanskelig å vite hva som ville være reaksjonen overfor Neumayer om 
de øvrige anklagepunkter mot ham hadde foreligget. Retten antar dessuten at 
reaksjonen for bruddet på økonomireglementet lett ville vært strengere om det ikke 
hadde vært fordi flere andre skoler har uregistrerte kasser og konti.” 

 
Knut Frigaard (F) fremmet følgende forslag: 
Kontrollutvalget viser til domspremissene i Oslo Tingretts sak 04-077524TVI-OTIR/07 om at 
flere andre skoler har uregistrerte kasser og konti og ber for ordens skyld om en bekreftelse 
fra byråden om at disse forhold nå er brakt i orden. 
 
Forslaget ble oversendt Kommunerevisjonen uten realitetsbehandling. 
 
10. Med bakgrunn i Knut Frigaards merknad i sak 23 i møtet 01.03.2007 omdelte 
Kommunerevisjonen informasjon om hjelpevergeordningen hentet fra Overformynderiets 
hjemmesider. 
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Kontrollutvalgets sekretariat, 12.04.2007 
 
 
Reidar Enger 
sekretariatsleder 
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