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Forord 
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 9 påse at kommunens virksomhet 
årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften § 10 skal utvalget, minst én gang i 
løpet av valgperioden – og senest innen utgangen av året etter kommunestyrets konstituering -
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen som skal vedtas av 
kommunestyret, skal være basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet. Analysen 
har som siktemål å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike 
sektorene/områdene i kommunens virksomhet – ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Foreliggende overordnede analyse er utarbeidet av KomRev NORD IKS på oppdrag fra 
Kontrollutvalgan IS. 

 

Tromsø/Finnsnes, 23. november 2016 

 

Knut Teppan Vik        Truls Siri 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor     Forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS        KomRev NORD IKS
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Forvaltningsrevisjon – definisjon og formål 
Forvaltningsrevisjon dreier seg om andre forhold ved den kommunale forvaltningen enn bare 
regnskap. «Kjernen» i forvaltningsrevisjon er å gjøre vurderinger av kommunens 
tjenesteproduksjon opp mot bestemte målestokker, blant annet nasjonalt og lokalt regelverk og 
faglige anbefalinger på det aktuelle tjenesteområdet. Den formelle definisjonen av 
forvaltningsrevisjon fremgår av forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 7. 
Bestemmelsen definerer forvaltningsrevisjon som å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 
vedtak og forutsetninger, herunder om  
 
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger,  
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området,  
c) regelverket etterleves,  
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav,  
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.  
 
Forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i kommuneloven i 1992. Bakgrunnen for at 
forvaltningsrevisjon ble innført som en del av revisjonen av kommunene og fylkeskommunene, 
var økte krav om effektivitet og måloppnåelse. Forvaltningsrevisjon fungerer som et viktig verktøy 
for kommunens øverste politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale 
forvaltning og resultatene som oppnås, og kan gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 
utvikling i kommunen. Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra 
overordnede risiko- og vesentlighetsanalyser er viktig – slik at ressursene settes inn på de riktige 
områdene og kommunen kan få gjennomført forvaltningsrevisjoner som har god nytteverdi. Plan 
for forvaltningsrevisjon for perioden 2013 – 2016 ble vedtatt av kommunestyret 11. juni 2013 og 
ble revidert av kontrollutvalget 17. mars 2014. Finnmark Kommunerevisjon IKS, som den gangen 
var kommunens revisor, leverte følgende forvaltningsrevisjonsrapport til kontrollutvalget i 
Lebesby kommune i forrige planperiode: 

 Anskaffelser – Industriområdet og omsorgsboliger (2014) 
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Framgangsmåte og metode 
I den overordnede analysen vi presenterer nedenfor, har vi benyttet flere ulike kilder, 
herunder Lebesby kommunes årsberetning og regnskap for 2015, kommunens analyse og plan 
for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016, rapporter fra tidligere gjennomførte 
forvaltningsrevisjoner av Lebesby kommune, tilsynsrapporter fra Fylkesmannen og 
Helsetilsynet, vurderinger fra Kontrollutvalgan IS, og KOSTRA1-tall. Lebesby kommune tilhører 
KOSTRA-gruppe 6 (heretter benevnt KG6). KG6 består av små kommuner med høye bundne 
kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter.  I denne overordnede analysen 
sammenlikner vi Lebesby kommune med gjennomsnittet for KG6 og landsgjennomsnittet 
utenom Oslo. To typer KOSTRA-indikatorer inngår i fremstillingene nedenfor; 
prioriteringsindikatorer og produktivitetsindikatorer. Prioriteringsindikatorene i KOSTRA skal 
si noe om hvor mye av egne penger kommunen ”velger” å bruke på de enkelte 
tjenesteområdene. En tjeneste kan sies å være høyt prioritert når en kommune bruker en 
relativt stor andel av sine ressurser på den. Produktivitetsindikatorene skal si noe om hva det 
koster å produsere én enhet av tjenesten. Produktiviteten kan sies å være høy dersom 
ressursbruken er lav i forhold til produksjonen. Den siste kilden vi har basert den overordnede 
analysen på, er en spørreundersøkelse som vi sendte ut til 14 personer med ledende politiske 
eller administrative roller i Lebesby kommune. Undersøkelsen ble besvart av åtte personer – 
heretter benevnt «respondentene», noe som gir en svarprosent på 57 %2.  Figur 1 nedenfor 
illustrerer metodebruken som ligger til grunn for vår analyse.  

Figur 1. Benyttede kilder og metoder i overordnet analyse  

 
Kilde: K-Sekretariatet IKS 

Vi mener at de benyttede metodene til sammen gir et relevant datamateriale som er 
tilstrekkelig med hensyn til å utarbeide en overordnet analyse av Lebesby kommune, med 
henblikk på å identifisere aktuelle områder eller tema for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016-2020.3 Vi har ingen holdepunkter for å anta at datamaterialet inneholder vesentlige feil, 

                                                           
1 KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem administrert av Statistisk 
Sentralbyrå (SSB). Systemet tilbyr styringsinformasjon om kommunal virksomhet. I KOSTRA har SSB 
sammenstilt innrapportert informasjon fra kommunene om kommunale tjenester og bruk av ressurser på ulike 
tjenesteområder, for å gi relevant informasjon til lokale og nasjonale beslutningstakere og øvrige interessenter.  
2 Undersøkelsen var åpen for besvarelse fra 3.10.2016 til 1.11.2016. Syv purringer ble sendt.  
3 Ved tolkning av forskjeller mellom Lebesby og de to gruppegjennomsnittene hva angår verdier på KOSTRA-
indikatorene, bør leseren være oppmerksom på at Lebesby kommune tilhører sone 5 for arbeidsgiveravgift i 
ordinære næringer. Dette innebærer fritak for arbeidsgiveravgift, noe som i utgangspunktet bidrar til reduksjon 
av driftsutgifter. Lebesby kommune har imidlertid - på grunn av sin beliggenhet - også en rekke kjennetegn som 
må antas å øke driftsutgiftene i flere av de kommunale tjenestene, sammenliknet med andre kommuner. Vi har 
derfor ikke lagt forskjellene i arbeidsgiveravgift til grunn for noen korrigeringer av KOSTRA-indikatorene. 
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selv om slike kan inngå i for eksempel tallmateriale som fremkommer i KOSTRA eller 
kommunens årsmelding. Datagrunnlaget analysen bygger på, betrakter vi på ovenstående 
grunnlag som gyldig og pålitelig.  

Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Risikovurderinger innebærer å identifisere, forstå og vurdere trusler mot oppnåelse av 
bestemte målsetninger.  Med «målsetninger» menes i denne sammenheng både kommunale 
vedtak og forutsetninger, krav i nasjonalt og lokalt regelverk, omforente mål for den 
kommunale tjenesteproduksjonen og generelle hensyn til effektiv og hensiktsmessig drift (jf. 
pkt. a-f på side 3).  

For en kommunes vedkommende innebærer en risiko- og vesentlighetsvurdering å vurdere 
innenfor hvilke deler av kommunens virksomhet det er risiko for vesentlige avvik fra politiske 
vedtak, forutsetninger og øvrige mål som er satt for kommunens virksomhet. En overordnet 
analyse er rettet mot å synliggjøre – ut fra vurderinger av sannsynlighet for avvik og 
alvorlighetsgraden ved eventuelle avvik – områder i kommunen der det er mest 
hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon.  Kapittelet nedenfor inneholder 
overordnet analyse for Lebesby kommune, basert på kildene vi viser til i kapittelet 
Framgangsmåte og metode på forrige side.  
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Overordnet analyse av Lebesby kommune
Lebesby kommu nes administrative organisering fremgår av figur 1 nedenfor.

Figur 2. Organisasjonskart, administrativ organisering, Lebesby kommune

Kilde: Lebesby kommune s hjemmeside

Diagram 1 viser Lebesby kommunes totale netto driftsutgift i 2015 fordelt på ulike
tjenesteområder. Av diagrammet fremgår størrelsesforhold som er typiske for landets
kommuner : t jenesteområdene «helse og omsorg» ( 38,9 %) og «grunnskoleopplæring» ( 18,4
%) utgjør de største andelene av kommunens totale netto driftsutgift.

Diagram 1. Sammensetning av total ne tto driftsutgift i 2015, Lebesby kommune

Kilde: KOSTRA

Nedenfor følger våre funn og vurderinger tilknyttet de ulike tjenesteområdenes aktualitet
med hensyn til plan for forvaltning srevisjon for perioden 2016 - 2020 .
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Diagram 2. «Innenfor hvilke fem tjenesteområder/forvaltningsområder anser du det som viktigst å 
igangsette forvaltningsrevisjon i inneværende valgperiode?» (N=8) 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Av diagram 2 fremgår det at «oppfølging av politiske vedtak» var tjenesteområde som ble 
hyppigst valgt blant respondentene da de fikk spørsmål om hvilke fem tjeneste-
/forvaltningsområder de anser som viktigst å igangsette forvaltningsrevisjon innenfor i 
inneværende valgperiode.  Kun de elleve tjenesteområdene med en «score» på 25 % eller 
høyere kan anses å ha fått høy nok «score» til at de – etter vårt syn – kan betraktes som 
vesentlige i denne sammenhengen.4  

 

Helse og omsorg 
Begrepet «helse- og omsorgstjenester» rommer en rekke ulike tjenester, og henviser - som vi ser i 
diagram 1 på side 6 – til kommunens største driftsutgiftspost samlet sett. Den klart største delen av 

helse- og omsorgstjenestene, målt i driftsutgifter, er pleie- og omsorgstjenester. Av tabell 1a på neste 
side fremgår det at Lebesby kommune i 2013, 2014 og 2015 hadde høyere netto driftsutgift 
pr. innbygger til pleie- og omsorgstjenester enn referansegruppene KG6 og 
landsgjennomsnittet (uten Oslo), men at forskjellen mellom Lebesby og KG6 var liten i 2014 
og 20155. Når det gjelder produktivitet innen pleie- og omsorgstjenester, framkommer det at 
Lebesby har hatt høyere produktivitet enn gjennomsnittet for kommunene i KG6 og landet 
uten Oslo. I Lebesby kommunes årsberetning for 2015 rapporteres det om et merforbruk på 
488 340 kroner på rammeområde 3 «helse/omsorg/barnevern og sosial». Merforbruket 
forklares med inntektssvikt ved Nordkyn legetjeneste og et nytt ressurskrevende tiltak som 
ikke var budsjettert (Lebesby kommune, 2015).  

 

                                                           
4 Av de til sammen 33 svaralternativene i spørreskjemaet var det disse elleve tjeneste- eller 
forvaltningsområdene som fikk over gjennomsnittlig høy score.  
5 Fordelt på innbyggere i tjenestenes primære målgruppe – innbyggere i alderen 67 år eller mer – var Lebesby 
kommunes netto driftsutgifter betydelig høyere enn i KG6 i alle de tre årene sammenlikningen gjelder.  
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Tabell 1a. Prioriterings- og produktivitetsindikatorer for pleie- og omsorgstjenestene, 2013-2015 
Ressursbruk i pleie- og omsorgstjenestene 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 
 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 31,8 34,5 30,7 
Netto driftsutgift pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgstjenester, konsern 37 262 26 210 15 524 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern 
 299 014 377 425 370 488 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 34,2 36 31,5 
Netto driftsutgift pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgstjenester, konsern 29 520 28 264 16 385 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern 
 304 452 406 801 394 612 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 31,3 34,2 30,9 
Netto driftsutgift pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgstjenester, konsern 29 366 27 645 16 198 
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie- og omsorgstjenester, konsern 
 301 612 401 301 392 369 

Kilde: KOSTRA 

Under området «helse og omsorg» sorterer også kommunehelsetjenesten, som rommer 
forebygging, skolehelse- og helsestasjonstjeneste, og diagnose, behandling og re-
/habilitering. I tabell 1b på neste side inngår overordnede prioriterings- og 
produktivitetsindikatorer for kommunehelsetjenesten i Lebesby kommune, KG6 og landet 
utenom Oslo. Tabellen viser at Lebesby kommunes ressursbruk pr. innbygger til 
kommunehelsetjeneste var høyere enn gjennomsnittlig for KG6 og landet utenom Oslo i årene 
2013, 2014 og 2015. Kommunen fremstår videre med betydelig6 lavere produktivitet i 
kommunehelsetjenesten enn gjennomsnittlig for begge referansegruppene.   

De kommunale helse- og omsorgstjenestene har fått nye utfordringer og oppgaver i 
forbindelse med samhandlingsreformen som trådte i kraft 1.1.2012. Foruten økt kommunal 
satsing på forebyggende tjenester og folkehelsearbeid, innebærer samhandlingsreformen en 
overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Blant annet har kommunene fått et utvidet ansvar – både i økonomisk og 
klinisk forstand - overfor utskrivningsklare pasienter. Kommunene har også fått ansvar for 
medfinansiering av sykehusinnleggelser. Samhandlingsreformen medfører at 
spesialisthelsetjenestens ansvar for det enkelte pasientforløp er mindre omfattende enn før. 
Kommunenes ansvar for rehabilitering har dermed også blitt utvidet i og med 
samhandlingsreformen. Pliktene kommunene ble pålagt f.o.m. 2012 har de hatt i snart fem 
år. I kommunens årsmelding for 2015 vises det til at kommunen har et vedvarende press på 
omsorgstjenestene og at utviklingen i alderssammensetningen tilsier at presset vil øke i årene 

                                                           
6 Kommunens brutto driftsutgifter pr. innbygger i kommunehelsetjenesten var dobbelt så høy sammenlignet 
med gjennomsnittet for KG6. 
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som kommer. Det legges videre til at kommunen er forberedt på dette. Videre står det at 
kommunen for tiden har utfordringer med å rekruttere sykepleiere og at presset på sykehjem 
og hjemmetjenestene øker som følge av at sykehusene sender ferdigbehandlede pasienter 
tidligere tilbake til kommunen.    

Tabell 1b. Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for kommunehelsetjenesten, 2013-2015 

Ressursbruk i kommunehelsetjenesten 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

5,8 
 

5,9 
 

4,3 
 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten, konsern 

4957 
 

4521 
 

2161 
 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 
241, konsern  

11 365 6038 
 

2740 
 

 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

6,5 
 

6,2 
 

4,5 
 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommune-
helsetjenesten, konsern 

5566 
 

4859 
 

2318 
 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 
241, konsern  

12 969 
 

6575 
 

2923 
 

 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto 
driftsutgifter, konsern 

7,6 6,2 4,6 

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommune-
helsetjenesten, konsern 

7091 5047 2383 

Brutto driftsutgifter pr. innbygger. Funksjon 232, 233 og 
241, konsern  

13 554 
 

6923 
 

3014 
 

Kilde: KOSTRA 

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte (jf. diagram 2) ble tjenesteområdene 
«kommunehelsetjeneste», «psykiatritjeneste» og «hjemmetjenester» utpekt som aktuelle 
områder for forvaltningsrevisjon av 25 % av respondentene. I Lebesby kommunes plan for 
forvaltningsrevisjon for forrige planperiode, inngikk «helse- og sosialsektoren» som ett av fire 
overordnede tema for forvaltningsrevisjon. Det ble imidlertid ikke gjennomført 
forvaltningsrevisjon av dette tjenesteområdet i løpet av planperioden.   

Ovenstående fremstilling tydeliggjør at helse- og omsorgstjenestene i Lebesby fremstår som 
aktuelle for forvaltningsrevisjon. Tatt i betraktning utfordringene kommunen selv viser til i sin 
årsmelding, fremstår implementering av samhandlingsreformen som en et tema 
kontrollutvalget bør vurdere å rette en forvaltningsrevisjon mot. Samhandlingsreformen 
medfører en rekke krav til flere deler av kommunens helse- og omsorgstjenester, og kan 
dermed danne utgangspunkt for en nokså bredt orientert forvaltningsrevisjon av dette 
tjenesteområdet. En analyse av ressursbruken i kommunehelsetjenesten ser, i lys av tabell 1b 
ovenfor, også ut til å kunne være aktuelt for kontrollutvalget å få gjennomført. 

 
 

  



10 
 

Grunnskoleopplæring 
Tabell 2. Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for grunnskolesektoren, 2013-2015 

Ressursbruk i grunnskolesektoren 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, 
konsern 19,7 22,6 24,2 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, konsern 140 932 150 863 98 454 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per elev, konsern 108 339 124 433 108 024 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, 
konsern 19,9 23,3 24 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, konsern 146 764 156 506 100 976 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per elev, konsern 149 191 162 927 111 852 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), i prosent av samlede netto driftsutgifter, 
konsern 18,7 21,8 24,1 
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år, konsern 145 774 161 623 102 261 
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor 
(202, 215, 222, 223), per elev, konsern 156 639 170 489 114 713 

Kilde: KOSTRA 

Grunnskoleopplæring7 utgjorde i 2015 den nest største andelen (18,7 %) av Lebesby 
kommunes totale netto driftsutgift, jf. diagram 1. Som det fremgår av tabell 2 over har Lebesby 
kommune hatt lavere ressursbruk i grunnskolesektoren, pr. skolepliktig innbygger,8 
sammenliknet med KG6 i de siste tre årene. Når det gjelder produktiviteten i driften av 
grunnskolesektoren fremstår Lebesby med høyere produktivitet enn KG6.   

I Lebesby kommunes årsberetning for 2015 vises det til et mindreforbruk innen 
rammeområde 2 «oppvekst/opplæring» på kr. 1,88 millioner. I årsberetningen for 2015 
rapporteres det videre om at antall elever er stabilt samt at IKT og oppgradering av skolebygg 
er satsingsområder.  

I spørreundersøkelsen vi gjennomførte, jf. diagram 2, var det 13 % som krysset av for 
grunnskole som ett av de fem mest aktuelle tjenesteområdene for forvaltningsrevisjon. I 
Lebesby kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016 var 
«Spesialundervisning»9 satt opp som et mulig tema, men ble ikke satt i bestilling. Vi ser i 
utgangspunktet ingen øvrige indikasjoner på at grunnskoledriften i kommunen bør gjøres til 
gjenstand for forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode. Imidlertid er grunnskoledrift et 
tjenesteområde som etter vår erfaring er forbundet med nokså høy risiko for avvik fra 

                                                           
7 Begrepet «grunnskoleopplæring» er av Statistisk sentralbyrå definert som å inneholde tjenesteområdene 
grunnskole, voksenopplæring [revisors uthevning], skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss.  
8 Statistisk sentralbyrås begrep «grunnskolesektoren» rommer tjenesteområdene grunnskole, 
skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. 
9 Når det gjelder andelen elever som mottar spesialundervisning, så har kommunen de siste årene ligget litt 
under gjennomsnittet for KG 6 og litt i overkant av gjennomsnittet for landet u/Oslo.  
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gjeldende regelverk, særlig med hensyn til tilpasset opplæring og spesialundervisning. 
Grunnskole er i tillegg en tjeneste som pr. definisjon har en sårbar målgruppe. Vi tilrår 
kontrollutvalget å vurdere bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot kvalitet i 
grunnskoletilbudet. 

 

Barnehage 
Som vist i diagram 1 sto barnehager for 5,5 % av Lebesby kommunes netto driftsutgift i 2015. 
Tabell 3 nedenfor viser overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for 
barnehagesektoren i Lebesby, KG6 og landsgjennomsnittet uten Oslo. Lebesby kommune 
fremstår med lavere ressursbruk enn begge referansegruppene på barnehagesektoren i 
perioden 2013-2015, målt i netto driftsutgifter til barnehager per innbygger. Når det gjelder 
produktivitet, fremstår Lebesby kommunes drift av barnehagene i perioden 2013-2015 som 
mer produktiv enn gjennomsnittlig for både KG6 og landet utenom Oslo.  

Tabell 3. Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for barnehagesektoren, 2013-2015 

Ressursbruk i barnehagesektoren 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 

 
5,9 

 
7,7 

 
14,4 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, 
konsern 

 
5038 

 
5824 

 
7274 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage, konsern 

 
154 300 

 
165 342 

 
163 387 

 2014 2014 2014 

Netto driftsutgifter barnehage-sektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 

 
5,6 

 
8 

 
14,9 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, 
konsern 

 
4818 

 
6295 

 
7749 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage, konsern 

 
171 478 

 
181519 

 
174 920 

 2015 2015 2015 

Netto driftsutgifter barnehage-sektoren i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 

  
5,5 

 
7,5 

 
14,7 

Netto driftsutgifter til barnehager per innbygger, 
konsern 

 
5154 

 
6088 

 
7699 

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i 
kommunal barnehage, konsern 

 
160 833 

 
176 966 

 
178 464 

Kilde: KOSTRA 

Barnehage fikk lav «score» (13 %) på vårt spørsmål om hvilke tjenesteområder respondentene 
anså som viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor. Fylkesmannen gjennomførte i 
2013 tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Temaene for tilsynet var 
«kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16» og «kommunens håndtering 
av regelverket om styrer og pedagogisk bemanning, jf. barnehageloven §§ 17 og 18 med 
tilhørende forskrifter) (Fylkesmannen i Finnmark, 2013). Tilsynet avdekket et lovbrudd som 
kommunen raskt utbedret og lukket. Avviket var at kommunen ikke fulgte kravene gitt i 
forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet. Utover dette ser vi 
imidlertid ikke andre vektige grunner til å anbefale forvaltningsrevisjon på barnehageområdet 
i Lebesby kommune.  
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Administrasjon og styring 

Tjenesteområdet administrasjon og styring sto for 15,6 % av samlet netto driftsutgift i Lebesby 
kommune i 2015, jf. diagram 1. Slik dette tjenesteområdet er definert i KOSTRA, inkluderer 
det politisk styring, kontroll og revisjon, administrasjon, forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen og administrasjonslokaler. I tabell 4 nedenfor inngår overordnede 
prioriteringsindikatorer for administrasjon og styring i Lebesby kommune, KG6 og 
landsgjennomsnittet utenom Oslo. Sammenliknet med referansegruppene fremstår Lebesbys 
ressursbruk på administrasjon og styring som høyere alle tre årene.   

Tabell 4. Overordnede prioriteringsindikatorer for administrasjon og styring, 2013-2015 

Ressursbruk på administrasjon og styring 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutg, konsern 18,2 14,2 8,1 
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 
innb., konsern 15 642 10 810 4106 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutg, konsern 18,4 14,6 8,2 
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 
innb., konsern 15 843 11 459 4257 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i % av 
totale netto driftsutg, konsern 15,6 13,9 8,2 
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. 
innb., konsern 14 615 11 210 4266 

Kilde: KOSTRA 

En del av tjeneste-/forvaltningsområdene som sentrale politikere og administrativt ansatte i 
Lebesby kommune fikk anledning til å velge mellom i vår spørreundersøkelse, er naturlige å 
omtale under betegnelsen «administrasjon og styring». Disse tjeneste- eller 
forvaltningsområdene må betraktes som å fungere «på tvers av» de større og «eksternt 
rettede» tjenesteområdene eller –sektorene. «Oppfølging av politiske vedtak» var 
svaralternativet som ble klart hyppigst valgt av respondentene (63 %) i vår 
spørreundersøkelse.  At politiske vedtak følges opp av kommuneadministrasjonen, må 
betraktes som en helt grunnleggende forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. Den 
høye oppslutningen rundt svaralternativet «oppfølging av politiske vedtak» i vår 
spørreundersøkelse, bør følges opp med en bestilling fra kontrollutvalget av 
forvaltningsrevisjon med temaet oppfølging av politiske vedtak.  

 «Saksutredninger for folkevalgte» og «kommunes administrative ledelse» var blant 
svaralternativene med de nest høyeste «scorene» (38%) i vår spørreundersøkelse. At 
kommuneadministrasjonen sikrer forsvarlig saksutredning i forkant av politisk behandling av 
saker er også essensielt for at lokaldemokratiet skal være en realitet. Vi anbefaler 
kontrollutvalget å vurdere en bestilling av forvaltningsrevisjon rettet mot temaet 
saksutredninger for folkevalgte. 

En andel på 25 % av respondentene krysset i vår spørreundersøkelse av for at økonomisk 
internkontroll er et tema som bør gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon i inneværende 
planperiode. Økonomisk internkontroll er en virksomhet som tilligger både 
sentraladministrasjon og enhets-/tjenestenivå i kommunen. Revisor er av den oppfatning at 
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det er svært viktig at kommunen evner å se sine økonomiske risikoforhold og håndtere disse. 
I forrige plan for forvaltningsrevisjon var «Sektorovergripende intern kontroll med fokus på 
system og rutiner» satt som opp som aktuelt tema, men forvaltningsrevisjon med dette 
temaet ble ikke gjennomført i forrige planperiode. I årsberetningen for 2015 viser kommunen 
til at de skal ta i bruk «KF kvalitetsstyring» i kommunens arbeid med internkontroll. 
Implementeringsprosessen antydes avsluttet innen juni 2017. På bakgrunn av ovennevnte kan 
det være aktuelt med forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens økonomiske internkontroll 
i inneværende planperiode, men i så fall mot slutten av perioden når det nye 
internkontrollsystemet antas å være implementert.  

Svaralternativet «offentlige anskaffelser» ble av en liten andel av respondentene (13 %) pekt 
ut som et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. Kommunestyret behandlet den 10.4.2015 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Anskaffelser – Industriområdet og omsorgsboliger 2014».10 
Rapportens konklusjon var at kommunen i all hovedsak følger intensjonen i lov om offentlige 
anskaffelser i disse sakene, men at revisor hadde funnet enkelte ufullstendige protokoller. 
Revisor anbefalte derfor kommunen å sørge for at anskaffelsesprotokollene utarbeides i tråd 
med gjeldende regelverk. Kommunestyret sluttet seg til anbefalingen. Offentlige anskaffelser 
fikk lav «score» på spørsmål om hvilke tjenesteområder respondentene anså som viktigst å 
gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor. 11 

 

Kultur 
Tjenesteområdet «kultur» sto i 2015 for 5,3 % av Lebesby kommunes totale netto driftsutgift, 
og inkluderer - slik det er definert av SSB - bibliotek, kino, muséer, kunstformidling, idrett og 
tilskudd til andres idrettslag, aktivitetstilbud til barn og unge, musikk- og kulturskoler, 
kommunale bygg og idrettsanlegg, og kommunale kulturbygg.  

Tabell 5. Overordnede prioriteringsindikatorer for tjenesteområdet kultur, 2013-2015 
Ressursbruk på kultur Lebesby KG6 Landet uten 

Oslo 

 2013 2013 2013 

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 4,8 3,9 3,7 
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 

kroner, konsern 4130 2985 1886 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 5,2 3,9 3,8 
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 

kroner, konsern 4514 3088 1991 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av 

kommunens totale netto driftsutgifter, konsern 5,3 3,8 3,8 
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i 

kroner, konsern 4995 3092 1991 
Kilde: KOSTRA 

                                                           
10 Sak 14/15. 
11 Se for øvrig kapittelet «Kommunale foretak og kommunens eierskap.» 
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Tabell 5 viser overordnede prioriteringsindikatorer for tjenesteområdet «kultur» i Lebesby, 
KG6 og landet utenom Oslo. Det fremgår av tabellen at Lebesby kommunes ressursbruk på 
kultur var høyere enn begge referansegruppene i alle tre årene sammenlikningen gjelder. 
Ingen av respondentene i vår spørreundersøkelse valgte svaralternativer direkte tilknyttet 
kultur og idrett da de ble spurt om aktuelle områder for forvaltningsrevisjon i inneværende 
planperiode. I kommunens årsberetning inngår ingen opplysninger om eventuelle 
utfordringer på kulturfeltet.    

Sosialtjenester 
Tjenesteområdet «sosialtjenester» blir av Statistisk Sentralbyrå som å inkludere råd, 
veiledning og sosialt forebyggende arbeid, tilbud til personer med rusproblemer, definert 
arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, introduksjonsordningen, kvalifiseringsordningen og 
økonomisk sosialhjelp. I 2015 utgjorde sosialtjenester 4 % av Lebesby kommunes totale netto 
driftsutgift. Tabell 6 nedenfor inneholder overordnede prioriterings- og 
produktivitetsindikatorer for sosialtjenesten i Lebesby kommune, KG6 og landet utenom Oslo. 
I indikatorene tabellen viser, er det imidlertid lagt til grunn en snevrere definisjon av 
«sosialtjenester» enn den ovennevnte. Indikatorene viser utgifter til råd, veiledning og sosialt 
forebyggende arbeid, tilbud til personer med rusproblemer, og økonomisk sosialhjelp. 
Tabellen viser at Lebesby kommunes drift av sosialtjenester var kjennetegnet av høyere 
ressursbruk enn gjennomsnittlig for KG 6 i 2013, 2014 og 201512. Sammenliknet med landet 
utenom Oslo hadde Lebesby kommune en over dobbelt så høy andel sosialhjelpsmottakere 
sett i forhold til innbyggere totalt, både i 2013, 2014 og 2015. Tabellen viser at produktiviteten 
i sosialtjenester var høyere i Lebesby enn i landet utenom Oslo, både i 2013 og 2015. 

Tabell 6. Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for sosialtjenester, 2013-2015 
Ressursbruk på sosialtjenester  
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede 
netto driftsutgifter, konsern 4,1 1,8 3,6 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, 
konsern 3492 1362 1812 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, pr. mottaker, 
konsern 26 470  - 38 294 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede 
netto driftsutgifter, konsern 4,4 2,1 3,7 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, 
konsern 3809 1682 1907 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, pr. mottaker, 
konsern 40 887 - 40 318 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutg. til sosialtjenesten i prosent av samlede 
netto driftsutgifter, konsern 4 2,4 3,8 
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger, 
konsern 3754 1905 1966 
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, pr. mottaker, 
konsern 25 889 - 40 931 

Kilde: KOSTRA 

                                                           
12 Det foreligger ikke tall for KG6 på produktivitetsindikatoren «korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten, pr. 
mottaker, konsern» for noen av de tre årene. 
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I perioden 15.2.16 – 22.9.16 gjennomførte Fylkesmannen i Finnmark (Helsetilsynet), tilsyn 
med de sosiale tjenestene i Lebesby kommune/NAV Lebesby. Tema var «sosiale tjenester» 
«opplysning, råd og veiledning» og «økonomisk stønad». Det fremgår av tilsynsrapporten at 
det ble avdekket avvik: Lebesby kommune sikrer ikke forsvarlig kartlegging, tildeling og 
oppfølging ved yting av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad 
(Fylkesmannen i Finnmark, 2016). «Kommunalt Nav/sosialtjenester» ble av 25 % av 
respondentene i vår spørreundersøkelse utpekt som et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. 
Ettersom kommunen nylig har vært gjenstand for tilsyn på dette området, anser vi det ikke 
som hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjon av samme tjenesteområde i nær 
fremtid. Kontrollutvalget kan eventuelt vurdere bestilling av forvaltningsrevisjon av 
kommunal del av NAV mot slutten av perioden.  

Barnevern  

I 2015 utgjorde barneverntjenestens netto driftsutgift 3,1 % av Lebesby kommunes totale 
netto driftsutgift. Lebesby kommune samarbeider med Gamvik kommune om interkommunal 
barneverntjeneste (Nordkyn barneverntjeneste). De enkelte kommunene rapporterer 
imidlertid enkeltvis inn til KOSTRA, og både saker og utgifter skal rapporteres for den 
kommunen der saken er «hjemmehørende»13.  I tabell 7 inngår overordnede prioriterings- og 
produktivitetsindikatorer for barneverntjenesten i Lebesby kommune, KG6 og landet utenom 
Oslo. Lebesby kommune hadde i både 2014 og 2015 hadde høyere ressursbruk pr. innbygger 
på barneverntjeneste enn begge referansegruppene. For produktivitetsindikatorene i tabellen 
foreligger det ikke tall for KG6. Tabellen synliggjør for øvrig store svingninger i kommunens 
ressursbruk og produktivitet fra år til år. Slike variasjoner er ikke uvanlige i kommunene, da de 
blant annet henger sammen med at enkeltsaker kan kreve store ressurser over avgrenset tid. 

Tabell 7. Overordnede prioriterings- og produktivitetsindikatorer for barnevern, 2013-2015 

Ressursbruk på barnevern 
 

Lebesby 
 

KG6 
 

Landet uten 
Oslo 

 2013 2013 2013 
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern 1723 2107 1607 
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern 
 40 909 - 41064 
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn 
med tiltak, konsern 51 789 - 135771 
 2014 2014 2014 
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern 2668 2534 1759 
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern 
 80 682 - 43810 
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn 
med tiltak, konsern 166 818 - 141696 
 2015 2015 2015 
Netto driftsutgifter til sammen per innbygger, konsern 2923 2572 1825 
Brutto driftsutgifter per barn (funksjon 244), konsern 
 47 226 - 43159 
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn 
med tiltak, konsern 163 118 - 150755 

Kilde: KOSTRA  

                                                           
13 Et interkommunalt samarbeid om et tjenesteområde kan likevel føre til at KOSTRA-tallene kan være noe 
upresise på enkelte indikatorer. Eksempelvis kan produktivitetsindikatorene for den enkelte kommune påvirkes 
av at de ansatte i tjenesten jobber på tvers av kommunegrensene, slik som ofte er tilfelle - og en del av 
intensjonen -  nettopp i interkommunale samarbeid om barnevern.  
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Finnmark kommunerevisjon gjennomførte i 2009 forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor 
barneverntjenesten. Videre så var «Undersøkelser og hjelpetiltak - barnevern» gitt 
førsteprioritet i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2013-2016, men ble utsatt på 
bakgrunn av at Fylkesmannen gjennomførte tilsyn av Nordkyn barneverntjeneste i 2012. 
Tilsynet påpekte to avvik; kommunene sikrer ikke at undersøkelsene gjennomføres i tråd med 
krav i lov og forskrift og kommunen sikrer ikke at hjelpetiltak til hjemmeboende barn evalueres 
i tråd med krav i lov og forskrift.  Tiltak ble iverksatt av kommunen og avvikene ble lukket 
(Fylkesmannen i Finnmark, 2012). «Barnevern» er et av tjenesteområdene som fikk nest 
høyest «score» i spørreundersøkelsen vår (38 %). Tjenesten er for øvrig rettet mot en sårbar 
gruppe, og etter vår erfaring er risikoen for avvik fra regelverket generelt nokså høy på 
barnevernområdet. Vi anbefaler kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon av 
barneverntjenesten i inneværende planperiode. 

 

Tekniske tjenester, bygg- og eiendomsforvaltning 

Netto driftsutgifter til tekniske tjenester, bygg og eiendomsforvaltning er i KOSTRA til dels 
«bakt inn» i de «myke» tjenesteområdenes netto driftsutgift. Dette gjelder for eksempel 
driftsutgifter til kommunale formålsbygg innenfor grunnskole, barnehage, pleie- og omsorg, 
kultur og idrett. De tekniske tjenestene kan i tillegg sies å inkludere selvkosttjenester (typisk 
VAR-området), fysisk planlegging, byggesaksbehandling, samferdselsrelaterte tjenester, og 
brann- og ulykkesvern. Utgifter til kommunal forvaltning av eiendommer og bygg, i form av 
eiendomsledelse og administrasjon, forsikring av bygg og pålagte skatter og avgifter 
(forbruksuavhengige), utgjør en liten andel14 av kommunens totale netto driftsutgift. Det 
samme gjelder de øvrige ovennevnte områdene under betegnelsen «tekniske tjenester, bygg 
og eiendomsforvaltning». KOSTRA-indikatorene for disse tjenesteområdene presenteres ikke 
her. 

Svaralternativet «renovasjon, vann og avløp» ble av nokså mange respondenter (38 %) utpekt 
som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon. Finnmark kommunerevisjon gjennomførte 
selskapskontroll av Finnmark Miljøtjeneste i 2010. Tema for undersøkelsen var Finnmark 
miljøtjeneste AS’s forhold til lov om offentlige anskaffelse og selskapets forhold til beregning 
av avfallsgebyrer for husholdningene (selvkost). Rapporten ble behandlet i kommunestyret 
den 8.9.2011.15 Rapporten viste at selskapet ikke fulgte reglene for beregning av 
renovasjonsgebyrene (selvkost) for husholdningsavfall. Videre la revisor til grunn at selskapet 
ikke fullt og helt fulgte regelverket vedr. offentlige anskaffelser. Vi har ikke kjennskap til hva 
som i etterkant av ovennevnte forvaltningsrevisjon er gjort for å rette opp i avvikene som ble 
avdekket vedr. beregning av avfallsgebyrer. Rapporten viste at selvkostfinansierte tjenester 
et område med risiko for avvik fra regelverket. Den nokså høye oppslutningen om 
«renovasjon, vann og avløp» i vår spørreundersøkelse legger vi til grunn for å anbefale 
kontrollutvalget å bestille forvaltningsrevisjon rettet mot renovasjon, vann og avløp, 

                                                           
14 Driftsutgifter utover dette skal føres på det enkelte tjenesteområdet bygget er tilknyttet. 
15 Sak 39/11. Kommunestyrets vedtak lød: «1. Lebesby kommunestyre pålegger kommunens representant i 
generalforsamlingen i Finnmark Miljøtjeneste AS å sørge for at Finnmark Miljøtjeneste AS følger lov om 
offentlige anskaffelser ved enhver anskaffelse av varer og tjenester. 2. Representanten pålegges å sørge for at 
beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester overholdes ved at det utarbeides forkalkyle og 
selvkostregnskap for beregning av avfallsgebyrer til husholdningene.» 
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eventuelt med en innretning mot selvkost på renovasjonstjenester, i inneværende 
planperiode.  

I kommunens årsberetning for 2015 vises det til at det er brukt 15,77 millioner kroner mer enn 
budsjettert på investeringer. Det vises til merforbruk på havneutbygging, rådhuset og 
Kjøllefjord omsorgsboliger.  Det fremgår videre av årsberetningen at kommunen har en rekke 
investeringsprosjekter som videreføres i 2016. Investeringsprosjekter er etter revisors erfaring 
forbundet med risiko for avvik. Forprosjekt, budsjettering, kvalitetssikring, risikovurdering og 
rapportering er noen elementer som er sentrale for god gjennomføring av 
investeringsprosjekter, men som det har vist også er områder hvor det kan svikte16. 
Kontrollutvalget kan vurdere å gjennomføre forvaltningsrevisjon rettet mot kommunens 
gjennomføring av investeringsprosjekter, som av 13 % av våre respondenter ble pekt ut som 
et aktuelt tema for forvaltningsrevisjon. En nærmere avgrensning/innretting av et slikt 
prosjekt må avgjøres av kontrollutvalget.   

 

Kommunale foretak og kommunens eierskap 
Lebesby kommune har ett kommunalt foretak; Lebesby-Kjøllefjord Havn. I spørre-

undersøkelsen vi gjennomførte var det 38 % av respondentene som svarte at dette foretaket 

bør gjøres til gjenstand for forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode. Den nokså høye 

oppslutningen rundt foretaket som aktuelt forvaltningsrevisjonsprosjekt bør i seg selv gi grunn 

for kontrollutvalget til å vurdere en bestilling av forvaltningsrevisjon av Lebesby-Kjøllefjord 

Havn KF i inneværende planperiode.  

Kommunen deltar i de interkommunale samarbeidene Kontrollutvalgan IS, Nordkyn 
barneverntjeneste og Nordkyn Legetjeneste, samt de interkommunale selskapene 
Nordkappregionen Havn og Nora Senteret. Fra 1.1.2017 inngår Lebesby kommune også med 
eierandel i det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NORD IKS. Videre har kommunen 
eierandeler i flere aksjeselskaper, men i de fleste tilfellene er disse andelene små. I selskapet 
Fiskeribygg AS eier Lebesby kommune ca. 26,4 % av aksjene. 

  

                                                           
16 Welde Morten (NTNU), Jostein Aksdal (Høgskolen Stord/Haugesund) og Inger Lise Tyholt Grindvoll (SINTEF) 
(2015): Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag. Rapport nr. 45 for 
forskningsprogrammet Concept. Ex ante akademisk forlag 
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Sammendrag: Aktuelle forvaltningsrevisjonstema 
Basert på fremstillingene og drøftingene ovenfor fremlegger vi følgende forslag til tema for 
forvaltningsrevisjon i Lebesby kommune – i prioritert rekkefølge - for perioden 2016-2020: 

1. Oppfølging av politiske vedtak 
2. Saksutredninger for folkevalgte 
3. Barnevern 
4. Lebesby-Kjøllefjord Havn KF 
5. Implementering av samhandlingsreformen 
6. Kvalitet i grunnskolen 
7. Renovasjon vann og avløp 
8. Økonomisk internkontroll  
 
Av de forutgående fremstillingene og analysene følger det at flere av de ovennevnte 
tjenesteområdene med fordel også kan gjøres til gjenstand for mer økonomisk rettede 
analyser og kartlegginger. Den overordnede analysen skal imidlertid resultere i en plan for 
forvaltningsrevisjon, og forvaltningsrevisjon betinger i streng forstand normative vurderinger 
av praksis opp mot revisjonskriterier. Av denne årsak inngår ikke begrepene ressursbruk og 
kartlegging (som er ikke-normative fremstillinger) i de foreslåtte temaene i listen ovenfor.  
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