
Evalueringskonferansen 2018

Vinner effektiviteten over troverdigheten når den som 

evalueres er evaluatoren selv

– eller kan man oppnå begge deler?



Flere innfallsvinkler til evalueringer

• Internrevisjon i bank og i staten

• Lærer

• Politiker

• Norges Kommunerevisorforbund

2



Hva er en evaluering?

En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en 

planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et 

virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et 

tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at 

tiltaket er avsluttet. Evalueringen kan utføres av interne eller 

eksterne fagmiljøer.
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Hva er makta? Jo, så mangt!
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Her er min verden:





Norges Kommunerevisorforbund

Formål: Fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal 

sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner.

Visjon: På vakt for fellesskapets verdier.

Hvilke verdier snakker vi om da?

- De økonomiske midlene en kommune/fylkeskommune har

Men også:

- De verdier som preger vårt demokrati, verdien av åpenhet og 

medvirkning
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Hva gjør medlemmene våre?

• Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den 

kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller 

fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

• Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar til lov og 

forskrifter – og det gir uttrykk for den økonomiske virksomheten i 

regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet 

• Revisor skal se etter at beløpene i regnskapet stemmer overens med 

budsjett

• Revisor skal bidra til å avdekke og forebygge misligheter og feil

• Avdekkes det misligheter, skal kontrollutvalget orienteres

• Revisor skal gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger.
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Her er en annen 

verden:



Når makta tar saken i egne hender!
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Ekstern gransking av søppelkaoset i Oslo

ØKONOMI. Byrådet i Oslo har bestemt at det skal gjøres en 

ekstern gransking av søppelkaoset i hovedstaden.

Kilde: Kommunal Rapport



Hva ønsker vi oss?
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Så er spørsmålet….

Vinner effektiviteten over 

troverdigheten når den som 

evalueres er evaluatoren selv?
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- og svaret er….

› Ikke nødvendigvis, men av og til

› Og man kan oppnå begge deler, 

altså både troverdighet og 

effektivitet

› Må skille mellom ekstern 

evaluering og selvevaluering
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Men i andre sammenhenger er selvevaluering 

veldig bra!

Et eksempel er i skolen:
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Hva ønsker vi oss?
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