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Revisjon og tilsyn 

 

 

 

Utviklingstendenser 
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Tendenser i kommune-Norge 

Hva kan vi forvente 

Færre kommuner 

Større kommuner 

Nye oppgaver og økt kompleksitet 

Mer profesjonell administrasjon 

Økt rettighetslovgivning 

Andre samarbeidsformer (kommunen sørger for…..) 

Fragmentering 
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Har 22 samarbeider over grensene 
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Kilde: Avisa Sør-Trøndelag 



Revisjon og tilsyn 

 

 

 

Hva betyr dette for oss? 
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Kommunereform –  
konsekvens for revisjon og tilsyn 

 Endret risikobilde - noen element 

 Intern kontroll  

 Rutiner går i «oppløsning» 
 Nye personer inn i rollene 
 Fokus flyttes til ny kommune 

 
 Nye systemer(flere på en gang) 

 Nedpakking og utpakking av regnskap 

 Fellesnemndas rolle og betydning 
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Kommunereform –  
konsekvens for revisjon og tilsyn 

Ressursbruk 

 

7 

T 0  T 1 



Prosjekt kommunereform 

 Arbeidsgruppe nedsatt av styret i NKRF våren 2015: 

Orrvar Dalby, VIKS, leder 

 Irene Loka, Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS 

Anders Svarholt, Østfold kommunerevisjon IKS 

Ole Kristian Rogndokken, NKRF 

 



Målet med prosjektet 

Utarbeide «sjekkliste(r)» over forhold som kommunene bør være 
spesielt oppmerksomme på i forbindelse med 
kommunereformen. 

 

Målgrupper:  

Revisjonsselskapene  

Kontrollutvalgssekretariatene.   



Strategi 

Vi skal være kompetente og konstruktive medspillere som 
kommunene kan støtte seg på både i sammenslåingsprosessen 
og etterpå ! 

 

NB. Fellesnemnda skal velge revisor for  
sammenslåingsprosessen og kan få myndighet til å velge revisor 
for den nye kommunen.  

 



Arbeidsformer 

 Månedlige møter i arbeidsgruppa, levering sommeren 2016 

 

 E-postinnspill og diskusjoner mellom møtene 

 

 Etablering av undergrupper 

 

 Innspill fra kolleger som har erfaring fra 
kommunesammenslåinger 

 

 Innspill fra kolleger i forbindelse med samlinger/konferanser 



Hvilket omfang får kommunereformen??? 

 Ekspertutvalget la til grunn en kommunestørrelse på minst 
15000-20000 som pekte mot ca. 100 kommuner 

 

 Ikke fulgt opp politisk. Statsministerens ambisjonsnivå i 
valgkampen : 50 færre kommuner 

 

 NHO – ca77 kommuner totalt 

 



April 2015 



September 2015 



Folkeavstemningene 

Bare tre kommuner sa ja til sammenslåing 

 

 

 

 

 

I bare tre av de 14 kommunene som hadde folkeavstemning 
om kommunesammenslåing, svarte velgerne ja. Men 
regjeringen ønsker ikke å bruke tvang, sier Sanner. 



Januar 2016 

Kilde: Kommunal Rapport 



Status i arbeidet 

Prosjektgruppa har – så langt – definert 10 kjerneområder: 

1. IKT – administrative systemer og fagsystemer 

2. Internkontroll 

3. Selvkostområdet i et sammenslåingsperspektiv 

4. Arkiv 

5. Pensjon 

 

 

 



Status i arbeidet forts. 

6. Avtaler 

7.Ledelse 

8.Eiensdomsskatt 

9. Regnskap – dreiebok etter mønster av danskene 

10.KU-sekretariatene 



Korrupsjonssiktet varetektsfengslet 
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Kilde: Kommunal Rapport 



20 Takk for oppmerksomheten! 


