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❑ Kommuneloven §23-3:

Forvaltningsrevisjon innebærer å 
gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.
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PLANLAGTE FORVALTNINGSREVISJONER I 2020 

 – 12 KOMMUNER 
 

- Hamarregionen (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten) 

- Gjøvikregionen (Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land) 

- Hadelandsregionen (Gran, Lunner og Jevnaker) 

 

 

 

 

KOMMUNE TEMA  

 

PROBLEM-STILLINGER NÅR 

    

Hamar  Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Oppfølging av 

revisjonsrapporten 

«Mobbing i Hamarskolen» 

fra 2018  
 

Problemstilling 1:  

I hvilken grad er Hamar kommunes 

målsettinger oppnådd på området mobbing?  

Problemstilling 2:  

Hvilke rutiner har Hamar kommune for å 

følge opp de som føler seg mobbet, og 

hvordan fungerer dette i praksis?  

Problemstilling 3:  

Hvordan har skolehelsetjenesten utviklet seg 

med hensyn til anbefalt bemanningsnorm?  

 

Høsten 

2020 

Ringsaker Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Tidlig innsats  

Problemstilling 1:  

I hvilken grad har Ringsaker kommune en 

helhetlig innsats på å fange opp barn og 

elever i barnehage og skole på et så tidlig 

tidspunkt som mulig?  

Problemstilling 2:  

Hvordan sikrer man at skolene og 

barnehagene arbeider helhetlig mot samme 

målsetting om tidlig innsats?  

Problemstilling 3:  

I hvilken grad bidrar PPT inn mot skoler og 

barnehager for å sikre tidlig innsats og 

bistand ved behov?  

Problemstilling 4:  

Har Ringsaker kommune organisert 

tjenestene slik at det er mulig å kunne tilby 

spesialpedagogisk hjelp til barn som ikke 

benytter seg av offentlig eller privat 

barnehagetilbud?  

 

Avsluttes 

april 

2020 

Stange Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Referansesjekk og 

oppfølging av nyansatte  
 

 

Problemstilling 1:  

Innhenter Stange kommune referanser 

ved rekruttering av nyansatte?  

Problemstilling 2:  

Får nyansatte i Stange kommune 

tilstrekkelig oppfølging i prøvetiden?  

 

Ferdig 

mars 

2020 



 

Stange Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Barnefattigdom  
 

 

 

Problemstilling 1:  

I hvilken grad har Stange kommune oversikt 

over barn i lavinntektshusholdninger?  

Problemstilling 2:  

Hvilke tiltak har Stange kommune for å 

forebygge og forbedre barns situasjon i 

lavinntektshusholdninger?  

Problemstilling 3:  

I hvilken grad kan man vise til at tiltakene 

har virkning?  

Problemstilling 4:  

I hvilken grad samarbeider NAV Stange og 

barneverntjenesten om oppgavefordeling 

ved lavinntektsproblematikk som involverer 

barn?  

 

Ferdig 

april 

2020 

Løten Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Fravær og 

fraværsoppfølging i 

ungdomsskolen  
 

Problemstilling 1:  

Hva er omfanget av elevfraværet og hva 

kjennetegner fraværet?  

Problemstilling 2:  

Har Løten ungdomsskole et tilfredsstillende 

system for registrering og oppfølging av 

elevfravær?  

Problemstilling 3:  

I hvilken grad følger Løten ungdomsskole 

opp elever med høyt fravær?  

Ferdig 

våren 

2020 

    

Gjøvik Foranalyse:  

Psykisk helse  

 

Foranalyse:  

Avviksrapportering  

 

 Gj.føres 

våren 

2020 

Østre Toten Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Psykisk helse – barn og 

unge  
 

Problemstilling 1:  

I hvilken grad har Østre Toten kommune 

rutiner som sikrer at grunnskoleelever med 

psykiske 

lidelser får et helhetlig og koordinert 

tjenestetilbud? 

Problemstilling 2:  

I hvilken grad vurderer foresatte at 

kommunens hjelpetilbud er koordinert og 

tilstrekkelig? 

 

Første 

halvår 

2020 

Vestre Toten -   

Nordre 

Land 

-   

Søndre 

Land 

 

 

 

-   

    



 

Gran Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Byggesak, oppmåling og 

brann/redning  
 

 

Byggesaksavdelingen:  

1. Har kommunen systemer og rutiner som 

sikrer at saksbehandlingen ivaretar 

likebehandling og at ulovligheter følges opp 

og sanksjoneres?  

2. I hvilken grad ivaretas kravene til 

dokumentasjon og likebehandling i 

kommunens saksbehandling?  

3. Har kommunen tilstrekkelige rutiner for å 

sikre at ulovligheter oppdages og følges 

opp?  

4. I hvilken grad blir ulovligheter fulgt opp?  

Oppmåling  

5. Sikrer kommunen at 

oppmålingsforretningene varsles og 

protokollføres i samsvar med regelverket?  

Lunner - Gran brann og redning:  

6. Har Lunner - Gran brann og redning 

systemer og rutiner for å foreta tilsyn med 

særskilte brannobjekter?  

7. Blir det gjennomført branntilsyn i 

samsvar med lover og regler?  

 

Våren 

2020 

Gran Kartleggingsprosjekt:  

 

Hjemmetjenesten - 

sommerferieavviklingen 

2020  

Kartlegging Høsten 

2020 

Lunner Forvaltningsrevisjonsprosjekt:  

 

Selvkost  
 

 

 

Problemstilling 1: 

Hva er de viktigste årsakene til svingninger i 

gebyrer og selvkostfond i perioden 2014-

2019?  

Problemstilling 2: 

Baseres de årlige gebyrvedtakene på 

realistiske anslag over inntekter og 

kostnader på selvkostområdene?  

Problemstilling 3: 

Er beregningene av selvkost for 2018 i 

samsvar med regelverket?  

Problemstilling 4: 

Er bruk av og avsetning til selvkostfond i 

samsvar med regelverket?  

 

Ferdig 

februar 

2020  

Lunner Prosjektplan:  

Praktisering av 

bemannings- og 

pedagognormen i 

barnehager 

Problemstilling 1: 

Er bemanningen i barnehagene i Lunner i 

tråd med gjeldende bemannings- og 

pedagognorm?  

 

 

Ikke 

endelig 

bestemt 



 

Problemstilling 2: 

Hva er den reelle bemanningen i 

barnehagene, dersom en tar hensyn til 

sykefravær?  

 

Jevnaker 

 

-    
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