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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Ås kommunes kontrollutvalg vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for 
prosjekt Interkontroll i møte 13.12.2016 (sak 44/16).  

1.2 Sammendrag 

Ås kommune har på plass de fleste elementer for internkontroll. Kommunen har samlet alle 
retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem der de er oppdaterte og tilgjengelige for alle 
ansatte. Kvalitetssystemet inneholder også et avvikssystem. Risikovurderinger av mål på 
overordnet nivå og i etatenes drift foreligger bare delvis. En samlet oversikt over intern-
kontrollarbeidet i Ås kommune mangler.    

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.3.1 Kontrollmiljø 

Ås kommune har i det store og hele et godt kontrollmiljø. Kommuneadministrasjonens ledelse 
har fokus på internkontroll, men flere enhetsledere gir uttrykk for at deres kompetanse i 
internkontroll ikke er tilstrekkelig. Etiske retningslinjer ble revidert i 2016, men fokuset på 
dem kan høynes i organisasjonen. Rådmannens delegeringsreglement (2016) tydeliggjør 
ansvarsforhold. Enhetslederne anser i hovedsak at resultatenhetens medarbeidere har tilstrek-
kelig faglig kompetanse, men noen oppgir at kompetansebehov ikke er vurdert systematisk.   

1.3.2 Risikovurderinger 

Kommunens resultatenheter foretar en del risikovurderinger av sine mål: I budsjettprosessen 
beskrives konsekvenser av mulige kutt. Og ved utarbeidelse av rutiner og prosedyrer foretas 
risikovurderinger.  
 
Ås kommune har utarbeidet risikovurderinger av beredskap for samfunnssikkerhet, men har 
ikke et system for risikovurderinger av overordnete mål for driften. Kommunen bør komme i 
gang med systematiske risikovurderinger av viktige mål, samt dokumentere forebyggende 
tiltak som reduserer risiko.  

1.3.3 Kontrollaktiviteter 

Ås kommune har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i kvalitetssystemet KSS (Kvalitets-
StyringsSystem). Ansvaret for kvalitetssystemet er tydelig plassert. Prosedyrene oppdateres 
årlig. Alle ansatte har full tilgang til alle retningslinjer og prosedyrer. Svarene i spørreunder-
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søkelsen tyder imidlertid på at medarbeidernes kunnskap om KSS og dokumenter som er 
tilgjengelige der, bør høynes.    
 
Kommunens avvikssystem er også en del av KSS. Hva som er avvik, er definert, og prosedyre 
for hvordan avvik skal meldes, er utarbeidet. Svarene i spørreundersøkelsen tyder på at deler 
av kommuneadministrasjonen melder for få avvik.  

1.3.4 Informasjonsflyt og overvåking  

Ås kommunes møtestruktur og møtehyppighet gjør at informasjonen mellom rådmannens 
ledergruppe og resultatenhetene flyter bra. Korte linjer internt gjør at rådmannen raskt 
informeres om kritiske situasjoner, ifølge etatsjefene. Enhetslederne bekrefter at 
informasjonsutvekslingen er god. 
 
Ås kommune har fokus på mål og oppfølging av resultater. Etatsjefer er av den oppfatning at 
de har god oversikt over det som skjer i resultatenhetene. Revisor ser det som positivt at det er 
utarbeidet rutinebeskrivelse for hvordan avvikssystemet skal brukes, men meldte avvik kan i 
større grad benyttes til å forbedre tjenestene. 

1.3.5 Internkontroll i sykehjem og vann/avløp/renovasjon 

Moer sykehjem fremstår med et godt internkontrollsystem. Sykehjemmet har oppdatert sine 
målsettinger i 2017 og gjennomført risikovurderinger av disse gjennom utarbeidelse av 
kritiske suksessfaktorer. Rutinebeskrivelser for den daglige driften er på plass og tilgjengelig 
for de ansatte. Sykehjemmet har fokus på melding og læring av avvik. 
 
På VAR-området foreligger Prosess for vann, avløp og renovasjon og 24 rutinebeskrivelser 
m.m., som er samlet i kvalitetssystemet. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) var 
mangelfull, og resultatenhet VAR sendte oppdatert ROS-analyse til Mattilsynet 26.6.2017 
(fem måneder etter Mattilsynets frist). Det jobbes med å skaffe et IKT-system som gir tilgang 
på rutinebeskrivelser for medarbeidere som er ute i felten. Ås kommune har sikret 
vannforsyning til sine abonnenter gjennom avtale om reservevannforsyning med Ski, Vestby 
og Frogn kommuner, samt avtale om levering av nødvann i transportable tanker. 

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ås kommune å vurdere følgende tiltak:  
a. Utarbeide en samlet oversikt over internkontrollsystemet i Ås kommune.  
b. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide tiltak for å redusere 

avdekket risiko. 
c. Sikre at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse i internkontroll og Ås kommunes 

internkontrollarbeid. 
d. Sette fokus på etikk og kommunens Etiske retningslinjer. 
e. Oppfordre ansatte til å melde avvik, samt at meldte avvik benyttes til å iverksette forbed-

ringer. Avviksrapportering bør oppsummere typer avvik og alvorlighetsgrad.  
 
 
Steinar Neby (sign.)     Even Tveter (sign.) 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Ås kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommune-
lovens krav om betryggende kontroll." 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:  

1. "Hvordan er kommunens kontrollmiljø? 
2. I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for å  

kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester? 
3. I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale 

arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 
4. Er det etablert rutiner for oppfølging av internkontrollen på rådmannsnivå for å sikre at 

den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter?1 
5. Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i 

kommunen?"2 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Internkontroll handler, kort fortalt, om tre ting: måloppnåelse og kostnadseffektivitet, 
etterlevelse av lover og regler, og pålitelig rapportering av produksjon og økonomi. Det finnes 
flere modeller som internkontroll kan følge. KS' Rådmannens internkontroll (2013) redegjør 
for tre rammeverk for virksomhetsstyring (internkontroll), hvorav COSO er ett.3 Ramme-
verkene har mange likhetstrekk. I denne forvaltningsrevisjonen legger vi til grunn COSO-
modellen med dens fem hovedkomponenter, som omtales nærmere i vedlegg 1. 
 
Under problemstilling nr. 4 begrenser vi oss til intern informasjonsflyt; eksternrapportering i 
årsregnskap og årsberetning er ikke gjennomgått. Under problemstilling nr. 5 går vi ikke inn 
på renovasjon, som Ås kommune har satt ut til Follo Ren IKS. Kommunen har også satt ut 
avløpsrensing til Nordre Follo Renseanlegg IKS og Søndre Follo Renseanlegg IKS, som vi 
heller ikke gjennomgår i rapporten.   
 
Rådmannens uttalelse til rapporten er tatt inn som vedlegg 2 (s.39) i rapporten. I uttalelsen ble 
det presisert at en endring på side 21 i rapporten bør gjøres.  Rapporten er endret og gitt den 
tilføyelsen som rådmannen har bedt om. 
 

                                                           
1 Rutine er en "arbeidsordning", og prosedyre vil si "framgangsmåte", ifølge Bokmålsordboka. Revisor oppfatter 
at prosedyre vil si rutinebeskrivelse, mens rutine er praksis.  
2 "Virksomhet" vil si resultatenhet i Ås kommune. 
3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ble etablert i USA i 1985 av 
fem forbund for revisjon og regnskapsføring, for å bekjempe bedrageri i næringslivet, høyne forretningsetikk, 
styrke internkontroll og forbedre finansiell rapportering.  
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2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Ås kommune har 19 288 innbyggere (1.1.2017). Befolkningsvekst i 2016 var 1,6 % (lands-
gjennomsnitt 0,9 %). Ås kommune hadde driftsinntekter på vel 1,3 mrd. kr i 2016. Investe-
ringer i anleggsmidler utgjorde 215 mill. kr. Kommunens personell utfører 1090 årsverk.  
 
I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-
nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 
Kommunens administrasjon består av sentraladministrasjonen og tre etater med til sammen 37 
resultatenheter (også kalt "enheter"):  
 

 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-
porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevi-
sjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevi-
sjon IKS følger denne standarden.  
 
Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 
1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 
være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   
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3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 
avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-
utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av fakta.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten. Høringssva-
ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier er lovverk for kommunene og bransjestandarder, især:  
• Kommuneloven (1992) § 23. 
• Kommunaldepartementet (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane.  
• COSO-modellen (2013): Internkontroll – et integrert rammeverk (se vedlegg 1). 

 
Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse og statistisk analyse. Revisor har 
hatt møter med 10 kommunale ledere m.fl. (jf. tabell nedenfor). En nettbasert spørreunder-
søkelse (Questback) ble sendt til 45 enhetsledere m.fl., hvorav 35 ledere svarte (78 %). Dette 
anses som en høy svarprosent. Også kommunens dokumenter er datakilder (jf. 8 Litteratur). 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 er benyttet. Kostra (Kommune Stat 
Rapportering) er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporteringsstandard for norske 
kommuner fra 2001.  
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-
sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 
rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens 
verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
11.1.2017: Oppstartsmøte med økonomisjef Emil Schmidt (kontaktperson).  
18.1.2017: 
31.1.2017: 

Møte med rådmann Trine Christensen. 
Møte med arkivleder Siri Ryan. 

1.2.2017: 
 
2.2.2017: 
3.2.2017: 
9.2.2017: 
10.2.2017: 

Møte med etatsjef for helse og sosial Marit R. Leinhardt. Møte med organisasjons- 
og personalsjef Wenche Vedhugnes.  
Møte med service- og kommunikasjonssjef Anne Eid. 
Møte med etatsjef for oppvekst og kultur Ellen Benestad. 
Møte med enhetsleder for Moer sykehjem Gro Svendstad. 
Møte med etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen. 

1.3.2017: Møte med enhetsleder for VAR Jan Fredrik Aarseth. 
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28.4.2017 
5.7.2017: 
24.8.2017: 
 
12.9.2017: 

Verifisering av revisjonsrapport (faktadel).  
Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.   
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS).   
Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  

Personers navn oppgis første gang, deretter som regel tittel. 
 
Revisor takker for godt samarbeid med Ås kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til 
revisjonsrapporten ligger i vedlegg.  
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3 KONTROLLMILJØ 

 
 

3.1 Revisjonskriterier 

Ås kommune skal ha et godt kontrollmiljø med fokus på: 
• Etiske verdier. 
• Kompetanse. 
• Ansvar og myndighet. 

 
Kommuneloven (1992) § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen 
drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 
betryggende kontroll."  

3.2 Fakta 

Utgifter til administrasjon og styring  
Kommunenes kapasitet for internkontroll avgjøres i noen grad av deres samlede utgifter til 
administrasjon og styring:  

 
Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell A Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter. 2016-tall er 
foreløpige.  
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 7 består av "Mellom-
store kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter", ofte omegnskom-
muner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, Enebakk, Vestby, Aurskog-
Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum. 
 
Ås kommunes utgifter til administrasjon og styring lå i 2016 under Kostra-gruppe 7 og 
Akershus-kommunene (men noe kan skyldes ulik regnskapspraksis). Ås kommune hadde en 
mindre økning fra 2015 til 2016 enn de andre. 
 
Holdning til internkontroll 
Rådmannen gir uttrykk for at kommunen har transparente systemer, kommunikasjonslinjene 

Problemstilling nr. 1: Hvordan er kommunens kontrollmiljø? 
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er korte og alle etatsjefer har kontor nær hverandre. Rådmannen gir raske tilbakemeldinger 
når det er behov for det.  
I revisors spørreundersøkelse til enhetsledere ble de spurt om de er enige i en del påstander 
vedrørende holdninger til internkontroll:  
 

4.97

4.63

4.86

5.14

Kommunens ledelse (rådmannens ledergruppe) er opptatt av  
internkontroll.  

Som enhetsleder har jeg tilstrekkelig kompetanse om internkontroll.  

Vi har systemer og rutiner i min enhet som sikrer en målrettet og  
kostnadseffektiv drift.

Vi har systemer og rutiner i min enhet som sikrer at vi overholder  
lover og regler ved utførelse av tjenestene.

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 45 enhetsledere m.fl., hvorav 35 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarene gjengis i diagrammet 
som gjennomsnittskår.  
 
Diagrammet viser at enhetsledere i hovedsak mener at kommunens ledelse er opptatt av 
internkontroll. Underliggende data fra spørreundersøkelsen viser at nesten 80 % er enige eller 
helt enige i påstanden. Enhetsledernes egen kompetanse skårer lavere, men 65 % svarer at de 
er enig/helt enig i at de har tilstrekkelig kompetanse innen internkontroll.  
 

Etikk 
Ås kommunes Etiske retningslinjer ble revidert i 2016 og vedtatt av kommunestyret. 
Retningslinjene pålegger folkevalgt og ansatte å legge stor vekt på redelighet, ærlighet og 
åpenhet. Retningslinjene definerer etikk som: 

• "Etikk er å bruke myndighet med varsomhet og forstand. 
• Etikk er å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet. 
• Etikk er å ikke blande egne og offentlige interesser. 
• Etikk er å være redelig og ærlig." 

 
Rådmannen opplyser at etikk er et av temaene nyansatte må gjennomgå. Etatsjef for helse og 
sosial oppgir at etaten har stort fokus på etikk og profesjonalitet, uten at det alltid omtales som 
etikk. Flere fagområder har egne etiske retningslinjer. Det har vært stort fokus på at det ikke 
er tillatt å motta gaver som har en verdi (utover reklamemateriell, blomster o.l.). Etatsjef for 
oppvekst og kultur oppgir at det ikke har vært spesielt fokus på Etiske retningslinjer den siste 
tiden, men ansatte i etaten bruker likevel tid på etiske vurderinger. 
 
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir i forbindelse med etikk at likebehandling er meget viktig. 
Kommunens byggesøknader for egne byggeprosjekter skal behandles på samme måte som 
private prosjekter; kommunen skal ikke ta snarveier i egne byggeprosjekter. På bakgrunn av 
korrupsjonssaker i andre kommuner har teknikk- og miljøetaten gjennomgått rutinene for å se 
til at det samme ikke skal kunne skje i Ås kommune. 
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Revisor har spurt enhetslederne om de er enige i en del påstander om etikk i Ås kommune: 

4.79

4.77

4.38

4.68

Kommunens ledelse (rådmannens ledergruppe) har fokus på etiske  
problemstillinger.

Jeg er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer.

Mine medarbeidere er godt kjente med kommunens etiske  
retningslinjer.

Vi har ofte diskusjoner omkring etiske problemstillinger ved min  
enhet.

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6).  
 
Enhetslederne mener i hovedsak at de er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer, 
men at kunnskapen er noe mindre hos medarbeiderne. Underliggende data viser at de fleste 
enhetslederne mener at kommunens ledelse har fokus på etikk, men 26 % er bare delvis enig i 
dette. 9 % av enhetslederne er uenig/delvis uenig i at de er godt kjent med de etiske retnings-
linjene. 70 % av enhetsledere mener at de ofte har diskusjoner som går på etikk; 6 % er uenig 
i dette. 
 
Fordeling av ansvar og myndighet 
Ås kommunes reglementer (2016) fastsetter delegering fra folkevalgte til rådmannen. 
Rådmannens subdelegering (videredelegering) fastsettes i Rådmannens delegeringsreglement 
(2016). Her fastsettes etatsjefer og enhetslederes ansvar og fullmakter. 
 
Etatsjef for helse og sosial opplyser at man bruker mye tid på å "samkjøre" tjenesten. Etatsje-
fen blir involvert i de tyngste brukerne når enhetsledere konsulterer dem.  
 
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir at delegeringen på området fungerer bra. Det har vært et 
stort fokus på samhandlingen mellom enhetene; man forsøker å hjelpe hverandre og dra i 
samme retning. Lederavtale er inngått med alle etatens enhetsledere, der "forventninger til deg 
som leder" framgår.  
 
Ås kommune har ca. 80 IKT-systemer i bruk. Hvert system har en systemeier, og IKT-
avdelingen har oversikt over alle disse systemene. Backup-rutinene kvalitetssikres for tiden.  
 
Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmål om: "Forventninger til meg som leder er tydelig 
kommunisert". Enhetsledernes svar: 
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Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Svarfordeling.  
 
Diagrammet viser at 80 % av enhetslederne er enig/helt enig i at forventninger til dem er 
tydelig kommunisert.  
 
Kompetanse 
Det er utarbeidet en prosess for kompetanse (2012, revidert 2016), som beskriver ansvaret for 
kompetanseutvikling. 
 
Etatsjef for helse og sosial opplyser at det er utarbeidet en overordnet kompetanseplan, som 
skal revideres i 2017. Kompetansebehovet vil da bli kartlagt. Kompetanseplan for helse- og 
sosialetaten er også utarbeidet. Lovverket styrer mye av hvilken kompetanse og bemanning 
man skal ha. For alle stillingshjemler er det angitt et kompetansekrav. I perioder kan det være 
vanskelig å få tak i den kompetansen man ønsker, spesielt for nattevakter. Etaten har ressurser 
tilgjengelig for kompetanseheving, bl.a. øremerkede tilskuddsmidler. Det jobbes jevnt med 
kompetanseutvikling i etaten; for tiden går sju ledere på Handelshøyskolen BI for leder-
utvikling. 
 
Nasjonale kompetansekrav til lærere vil bli innført (dispensasjon bortfaller) i 2025. Etatsjef 
for oppvekst og kultur opplyser at man jobber hardt for å sørge for at alle lærere har tilstrek-
kelig kompetanse. Kartlegging av kompetanse er gjennomført, og kompetanseutviklingsplan 
er utarbeidet. Ås kommune samarbeider med andre kommuner i Follo om opplæring av 
lærere. 
 
Etaten jobber med lederutvikling for rektorer og inspektører, bl.a. gjennom to samlinger i året. 
Kommunen har avtale med en coach, dersom det er behov for dette.  
 
Revisor spurte enhetslederne om kompetansen i kommunen. Enhetslederne svarte slik: 
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5.11

5.03

Det er gjennomført systematiske vurderinger av  
enhetens kompetansebehov.

De ansatte får i tilstrekkelig grad anledning til å delta  
på relevante og nødvendige kurs eller  

videreutdanning.

Det er tilfredsstillende kompetanse i min enhet slik at  
vi kan oppfylle krav og regelverk på området.

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6). 
 
Underliggende data viser at en stor andel av enhetslederne mener at systematisk vurdering av 
virksomhetens kompetansebehov gjennomføres, men 12 % er likevel uenig i at systematisk 
vurdering gjennomføres. Når det gjelder påstandene om at de ansatte får tilstrekkelig 
anledning til å delta på kurs og har kompetanse som oppfyller krav og regelverk, er skåren fra 
enhetslederne høy; bare 6 % av enhetslederne er uenig/delvis uenig i påstandene. 

3.3 Vurdering 

Revisors spørreundersøkelse til enhetslederne i Ås kommune avdekker et i store trekk 
velfungerende internkontrollsystem. Enhetslederne svarer at kommunens ledelse har fokus på 
internkontroll. En del enhetsledere gir imidlertid uttrykk for at de selv ikke har tilstrekkelig 
kompetanse på internkontroll. Rådmannen bør derfor sette fokus på internkontrollsystemet og 
sørge for at alle enhetsledere har god kjennskap til det.  
 
Etisk bevissthet blant ansatte er et element i et godt kontrollmiljø i kommunen. Kommunens 
Etiske retningslinjer ble oppdatert i 2016, og nyansatte gis informasjon om etikk. Spørre-
undersøkelsen avdekker likevel et behov for økt fokus på etikk i kommuneorganisasjonen.  
 
Ansvarsforholdet i kommunen er tydelig gjennom delegeringsreglementet. Med noen få 
unntak bekrefter enhetslederne at forventninger er tydelige.  
 
Noen enhetsledere svarer at det ikke er gjennomført systematiske vurderinger av resultat-
enhetens kompetansebehov. Likevel mener de at ansattes kunnskap om internkontroll i 
hovedsak er tilstrekkelig til å oppfylle krav og regelverk på området. Enhetsledere bekrefter 
også at de ansatte får delta på relevante kurs, noe som bidrar til fortsatt høy kompetanse i 
resultatenhetene.  
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4 RISIKOVURDERINGER  

 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

• Relevante mål som det skal styres etter, må være etablert. 
• Risikovurdering av hvilke forhold som kan hindre måloppnåelsen, foretas. 
• Forebyggende tiltak mot avdekket risiko iverksettes.   

4.2 Fakta 

Målstyring 
Kommuneplanens samfunnsdel for 2015–2027 fastsetter (s. 6) Ås kommunes fire langsiktige 
hovedmål: 

• "Innen 2027 er Ås en miljøvennlig kommune med fokus på bærekraftig ressursbruk. 
• Innen 2027 er Ås en inkluderende og mangfoldig kommune. 
• Innen 2027 er Ås et kunnskaps- og kultursenter i regionen. 
• Innen 2027 er Ås kommune en aktiv samfunnsutvikler og attraktiv arbeidsgiver." 

 
Handlingsprogram 2016–2019 utdyper hovedmålene med delmål, som igjen brytes ned i 
tiltak for det enkelte budsjettår. Innen 1. mars hvert år skal alle etatsjefer gjennomgå tiltakene 
i handlingsprogrammet for å vurdere om de samsvarer med kommunens mål. I kommunens 
årsberetning rapporteres det på de fastsatte målene i handlingsprogrammet. Ås kommune gikk 
i 2016 bort fra balansert målstyring.  
 
Kommunestyret vedtok i desember 2016 å igangsette et omstillingsprosjekt for Ås kommune 
der målet er å spare 30 mill. kr årlig på omstilling. Plan for omstillingsprosjektet ble vedtatt 
av kommunestyret 1.3.2017. Alle arbeidsprosesser i hele kommuneorganisasjonen skal 
gjennomgås med sikte på effektivisering. En prosjektgruppe på åtte personer, inkludert to 
prosjektledere i 50 % stilling hver, skal lede omstillingsprosjektet. Rådmannen framholder at 
redusert kvalitet på noen av kommunens tjenester må aksepteres.  
 
Etatsjef for helse og sosial opplyser at resultatenhetene i sine virksomhetsplaner setter opera-
tive mål som de styrer etter. Lovverket gir føringer for hva som skal leveres av tjenester. 
Helse- og sosialetaten er opptatt av høy ressursutnytting, slik at tjenestekvaliteten kan 
opprettholdes.  
 
Etatsjef for oppvekst og kultur opplyser at etatens mål tar utgangspunkt i kommunens hoved-
mål, som brytes ned til konkrete mål. Etatsjefen setter målene i samarbeid med skolene og 
barnehagene. Skolene har satt mål for resultater ved nasjonale prøver og mål for trivsel i 
henhold til elevundersøkelser. Elevenes utvikling kartlegges årlig.  
 
Etatsjef for teknikk og miljø oppgir at de overordnede målene blir brutt ned i resultatenhete-
nes virksomhetsplaner og årshjul. Resultatenhet byggesak og geodata jobber etter lovpålagte 
frister m.m., samt enkelte egne mål. I kommunens årsmelding rapporteres måloppnåelse. Etat-
sjef har fokus på virksomhetsplanenes mål. Han gir uttrykk for å være "tett på" resultat-

Problemstilling nr. 2: I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for 
å kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester? 
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enheten hvis det er avvik. 
 
Risikovurderinger 
Ås kommunes Årsmelding 2015 sier (s. 23) at "risikovurderinger blir fortløpende vurdert i 
rådmannens ledergruppe, i stab/støtte og i øvrig ledelse. Risikovurderinger er svært viktig 
grunnlag for forbedringsarbeid og kontrolltiltak. Vurdering av risiko utføres og dokumenteres 
på ulike nivåer og i ulike dokumenter".   
 
Ås kommunes Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (2015) opplyser (s. 4) at analysen er 
utført på et overordnet nivå. Fire typer uønskede hendelser vektlegges i kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser): 

• Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser. 
• Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever 

samhandling. 
• Uønskede hendelser som går utover kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjeneste. 
• Uønskede hendelser som skaper frykt/bekymring i befolkningen. 

 
Kommunen har identifisert totalt 42 uønskede hendelser, som gjennomgås i vedlegg til 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Sårbarhetens konsekvenser og sannsynlighet vurderes, 
og risikoreduserende tiltak opplistes.  
 
I budsjettprosessen utfordres enhetsledere til å fremlegge mulige innsparinger. Konsekvenser 
av innsparingene beskrives, slik at man kan vurdere tiltakene opp mot hverandre. Dette er 
også en form for risikovurdering, som vektlegges i modeller for internkontroll.   
 
Resultatenhet eiendom har utarbeidet Forretningsplan 2016, der risikovurderinger foretas. 
Også i beredskapsplaner gjøres det risikovurderinger. 
 
Ås kommune har utarbeidet Beredskapsplan for vannforsyning (2001, revidert 2016). En 
risikoanalyse (s. 10) lister i en tabell opp hendelser som kan ramme abonnenter og svekke 
kommunens måloppnåelse for drift og økonomi. Hendelsene er gradert fra ufarlig til katastro-
falt, og fra lite sannsynlig til meget sannsynlig. På bakgrunn av tabellen er ni hendelser 
vurdert nærmere, herunder forebyggende tiltak og beredskapstiltak.  
 
Revisors spørreundersøkelse forela enhetslederne noen påstander om mål og risikovurde-
ringer. Enhetslederne svarte slik:   
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Vi har gjennomført risikovurderinger av målene vi  
styrer mot.

Vi har utarbeidet tiltak for å møte risikoområdene som  
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6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6). 
 
Underliggende data viser stor enighet blant enhetslederne om at de har klare mål som skal 
nås. Når det gjelder å risikovurdere målene, spriker svarene mer: 35 % svarer at de er helt 
enig/enig i at målene risikovurderes, mens 14 % er uenig/delvis uenig i påstanden og 9 % vet 
ikke. 42 % av enhetslederne bekrefter at det er gjennomført tiltak for å møte avdekkede 
risikoområder, mens 40 % er delvis enig og 6 % er uenig.  
 
Til påstanden "det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av rutiner 
og prosedyrer", svarer enhetslederne følgende: 
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Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Svarfordeling.  
 
Diagrammet viser at de aller fleste enhetslederne (86 %) svarer på den positive siden av 
skalaen. 
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4.3 Vurdering 

COSO-modellen innebærer at det fastsettes mål som risikovurderes, det vil si at resultat-
enhetene vurderer hva som kan hindre dem i å nå sine mål. Risikovurderingene danner grunn-
lag for kommunens tiltak for å håndtere risiko.  
 
Ås kommune har utarbeidet overordnede mål for enhetene. Handlingsprogram 2016–2019 
bryter målene ned i delmål, som brytes ytterligere ned i resultatenhetenes virksomhetsplaner.  
 
Revisors undersøkelser viser at det gjøres en del risikovurderinger i resultatenhetene. I 
budsjettprosessen beskrives konsekvenser av mulige kutt. I spørreundersøkelsen oppgir 
mange enhetsledere at det gjennomføres risikovurderinger av resultatenhetens mål. Også ved 
utarbeidelse av rutiner og prosedyrer gjennomføres risikovurderinger.   
 
Ås kommune har utarbeidet risikovurderinger av beredskap for samfunnssikkerhet, men har 
ikke et system for risikovurderinger av overordnete mål for driften.  
 
For å sikre at kommunen når sine mål, er det viktig at man kjenner hvilke forhold som kan 
hindre måloppnåelsen. Ås kommune bør derfor gjennomføre og dokumentere risikovurde-
ringer på overordnet nivå.  Risikovurderinger av resultatenhetenes mål bør også gjennomføres 
i større grad.    
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5 KONTROLLAKTIVITETER 

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

• Ås kommune bør ha et dokumenthåndteringssystem der retningslinjer, rutinebeskrivel-
ser o.l. er oppdaterte og tilgjengelige. Dokumentene bør være kjent blant de ansatte.  

• Ås kommune bør ha et avvikssystem for melding og oppfølging av avvik.   

5.2 Fakta 

Dokumenthåndtering 
Med kvalitetssystem menes vanligvis IKT-system (programvare) og innhold (datafiler) 
vedrørende kvalitetsstyringsdokumenter og avvikshåndtering. Andre IKT-systemer, som 
økonomisystem og fagsystemer, hører også med til kvalitetssystemet i videre forstand.  
 
Ås kommune betegner sitt kvalitetssystem for KSS (KvalitetsStyringsSystem). Kommunen 
har hatt KSS siden 1996. Utviklingen har vært som følger:  
1. I siste halvdel av 1990-årene hadde man papirdokumenter i ringpermer. 
2. I begynnelsen av 2000-tallet hadde man Word-dokumenter i en mappestruktur på server.  
3. Prosess-dokumentene ble etter hvert tilgjengeliggjort for ansatte på kommunens intranett. 
4. Fra 2011 benyttet kommunen IKT-systemet Kvalitetslosen (forløperen til Compilo). 
5. Fra 2015 benytter Ås kommune IKT-systemet Compilo fra Compilo AS, som leverer 

systemet til over 200 kommuner.  
 
I dokumentmodulen (kvalitetsbiblioteket) er siste versjon av alle kommunens prosedy-
rer/rutinebeskrivelser, reglementer, retningslinjer, skjemaer og prosesser arkivert og tilgjen-
gelige i oppdatert versjon for alle ansatte. Alle dokumenter tildeles en ID, slik at dokumentets 
historikk (oppdateringer) kan spores. Systemet, som er inndelt etter etatene, gir ledere kontroll 
over dokumentene. Ved vesentlige oppdateringer i prosedyrer, f.eks. i henhold til nye lovkrav, 
kan ledere kreve lesebekreftelse fra ansatte som plikter å holde seg ajour. 
 
Ås kommune har rutine for årlig oppdatering. For alle dokumenter i KSS er det fastsatt hvem 
som er godkjenningsansvarlig og dermed ansvarlig for å revidere/oppdatere dokumentet. Alle 
ansatte kan komme med forslag til endringer i dokumenter, men den godkjenningsansvarlig 
må godkjenne endringene. Fagansvarlige vil framover bli trukket mer inn i oppdateringen av 
dokumenter i KSS.  
 
Alle etater har utarbeidet "prosesser", som gir et helhetlig overblikk over arbeidsdeling og 
ansvar på et fagområde. Prosessdokumentene reflekterer at kommunen i høy grad er regulert 
av lover, forskrifter og avtaleverk, men samsvar med praksis er også viktig. Alle prosesser er 
oppbygd etter en mal. Det er utarbeidet prosesser på alle områder, opplyser organisasjons- og 
personalsjef, som er kommunens "kvalitetssjef". Det er også utarbeidet en "prosess for kvali-
tetsstyring", der roller og ansvar i henhold til Rådmannens delegeringsreglement beskrives.  
 
En rådgiver (50 % stilling) i organisasjons- og personalavdelingen har operativt ansvar for 
kvalitetssystemet, herunder veiledning og opplæring. Rådgiveren er behjelpelig med å 

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre 
at sentrale arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 
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utarbeide rutinebeskrivelser o.l. ved behov. Nyansatte får opplæring i kvalitetssystemet. 
Organisasjons- og personalavdelingen tilbyr månedlige kurs til alle ansatte, som melder seg 
på etter behov. Rådgiver har månedlig møte med alle superbrukere der man gjennomgår 
oppdateringer i systemet og deler erfaringer. 
 
Ås kommune var ISO-sertifisert til 2009, og mye av tankegangen lever videre i organisasjo-
nen, ifølge organisasjons- og personalsjefen. Forskjellen er at man nå lager systemer og 
rutiner fordi det er behov for det – ikke fordi man må.  
 
Etatsjef for helse og sosial mener at kommunen har beholdt mye av metodikken fra man var 
ISO-sertifisert og at dette gjennomsyrer organisasjonen. Det er enkelt å få oversikt over 
aktuelle dokumenter og systemer. Ved tilsyn er det enkelt å finne de dokumenter som etter-
spørres. Helse- og sosialetaten og dens resultatenheter har utarbeidet mange prosesser og 
rutinebeskrivelser. 
 
Etatsjefen opplyser at etat for oppvekst og kultur har benyttet IKT-systemet 13.10.no fra 
MoVa AS i fem år. Systemet hjelper skoleeier til å oppfylle kravene til et forsvarlig undervis-
ningssystem, jf. Opplæringslova § 13.10. Systemet inneholder årshjul, som sørger for at alle 
oppgaver utføres i fastsatte faser. En rådgiver kjører ut månedlige lister og kontrollerer at 
skoler og barnehager følger fristene. Dersom noen ikke er ajour, blir de purret opp. Oppvekst- 
og kulturetaten har også utarbeidet maler, for å sikre ensartet praksis i skoler og barnehager. 
 
Ås kommune er tilsynsmyndighet for alle kommunale og private barnehager, som behandles 
likt. Barnehager utvelges for tilsyn etter en risikovurdering. Tilsynene fungerer også som en 
veiledning til barnehagene. Tilsynene gjennomføres av ansatte i staben i oppvekst- og kultur-
etaten. Tre tilsyn ble gjennomført i 2016.  
 
Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at alle rutinebeskrivelser som er utarbeidet, er tilgjen-
gelige i KSS. Ansatte som jobber ute i felten, har dårlig tilgang til KSS. Et digitalt system der 
arbeidsordre og rutinebeskrivelser kan hentes frem på håndholdte enheter, er tatt i bruk av 
resultatenhet eiendom. Flere enheter vil ta systemet i bruk. Ansatte holder seg dermed tettere 
opp til kommunens rutinebeskrivelser, og historikk over gjennomførte arbeider bevares. 
 
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av KSS. Enhetslederne 
svarte følgende: 
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Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6). 
 
Underliggende data viser at hovedtyngden av enhetsledere ser på kvalitetssystemet KSS som 
et nyttig hjelpemiddel for å nå enhetens mål og overholde lover og regler. Enhetsledere oppgir 
videre at de er godt kjent med relevante dokumenter i KSS, men de mener at medarbeiderne 
er noe mindre kjent. 86 % av enhetslederne er enig/delvis enig i at det er utarbeidet tilstrekke-
lig med rutinebeskrivelser. 70 % er enig/delvis enig i at det er gjennomført risikovurderinger 
for rutiner, mens 15 % vet ikke. 
  
Arkiv 
Ås kommune har sak-/arkivsystemet Public 360. Arkivet, som har 3,8 årsverk og ledes av 
arkivleder, er en avdeling under stabsenhet service og kommunikasjon. Arkivet har det 
overordnede ansvaret for alle arkiv i Ås kommune. All dokumentasjon som etter arkivfor-
skriften regnes som dokument, blir journalført som en del av en sak. 
 
Public 360 er også et saksbehandlingssystem som brukes av alle enheter i kommunen. 
Systemet holder oversikt over frister og saksbehandlingstid. Arkivet kjører hvert kvartal ut 
restanselister per resultatenhet, som sendes til ledergruppen og alle saksbehandlere. Enhets-
lederne kan ta ut restanseliste ved behov. 
 
Ås kommune utviklet sammen med Frogn kommune en vedtaksmodul i Public 360, som ble 
tatt i bruk i oktober 2016. Planen var at alle politiske saker som skulle følges opp, skulle 
registreres som en egen sak. Rådmannen opplyser (e-post 9.4.2017) at vedtaksmodulen er 
avviklet, da den ikke fungerte som tiltenkt. Vedtaksoppfølging skjer nå i et eget system.   
 
IKT 
Ås kommunes IKT-avdeling har 9 årsverk – et driftsteam på syv ansatte og et strategisk team 
på to ansatte – og hører inn under stabsenhet service og kommunikasjon. Strategisk team vil 
bli utvidet med en digital rådgiver som skal være pådriver ved innføring av digitale løsninger. 
Kommunens IKT-strategi, som ble utarbeidet i 2011, skal revideres innen 2018; arbeidet er 
påbegynt. IKT-infrastruktur i kommunale bygg og dekningsgrad er under kartlegging. IKT-
avdelingen samarbeider med IKT Follo og Ski kommune. Et tettere samarbeid om informa-
sjonssikkerhet og digitale løsninger for innbyggerne tilstrebes.  
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ROS-analyse 
IKT-systemet Compilo inneholder, foruten kvalitetssystem, også en modul for risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som Ås kommune ikke har innkjøpt. Kommunen har 
imidlertid utarbeidet et skjema for ROS-analyse. På overordnet nivå gjøres risikovurderinger 
av samfunnssikkerhet, men ikke knyttet til kommunens hovedmål, ifølge personal- og organi-
sasjonssjef. Også ved utarbeiding av rutinebeskrivelser gjøres det risikovurderinger. 
 
Avvikshåndtering 
Compilo inneholder en modul for avvik, som Ås kommune benytter som sitt avvikssystem i 
kvalitetssystemet KSS. Prosess for forbedring definerer et avvik som manglende etterlevelse 
av krav i lov, forskrift eller kommunale vedtak. Prosess-dokumentet pålegger ansatte å melde 
avvik ved å registrere det i avvikssystemet. Avvik bør håndteres på laveste nivå. Enhetsleder 
får e-post om at avvik er meldt og har 14 dager på å behandle og lukke avviket. Skjer ikke det, 
meldes avviket automatisk videre til etatsjef. Den ansatte som har meldt avviket, kan følge en 
logg som viser oppfølgingen av avviket.  
  
Prosess for ledelsens gjennomgang fastsetter at samlerapport for avvik skal gå til rådmannens 
ledergruppe én gang per år, samt hvordan rådmannen skal håndtere avviksrapportene. Helse- 
og sosialetaten er best på å rapportere avvik, det vil si at etaten rapporterer mange avvik, 
ifølge rådmannen.  
 
Etatsjef for helse og sosial anser avviksmelding som en viktig kilde til forbedring. Feilmedisi-
nering blir alltid meldt som avvik. Det foretas en jevnlig oppfølging av avvik. Ledere kan selv 
ta ut avviksrapporter eller bestille dem fra personalavdelingen.  
 
Etatsjef for oppvekst og kultur gir uttrykk for at etaten ikke er spesielt god på å melde avvik i 
avvikssystemet. Ofte blir det bare gitt beskjed til rektor på en gul lapp. Etatsjef for teknikk og 
miljø opplyser at få avvik meldes i KSS; deres avvik meldes i fagsystemene.  
 
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av KSS. Enhetslederne 
svarte følgende: 
 

4.43

4.60

4.60

4.74

Mine medarbeidere er godt kjent med avvikssystemet i KSS.

Avvik som skal registreres blir registrert.

Avvikene blir håndtert på en måte som forbedrer tjenestene og  
forebygger mot nye avvik.

Etatsjef har tilstrekkelig kunnskap om de krav og utfordringer som  
gjelder for min enhet.

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6). 
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Diagrammet viser at enhetslederne mener at medarbeiderne er relativt godt kjent med avviks-
systemet. Underliggende data viser likevel at 14 % er uenig/delvis uenig i dette. 51 % svarer 
at de er enig/helt enig i at alle avvik blir registrert; 11 % er uenig/delvis uenig i dette (og 14 % 
vet ikke). Hovedtyngden av enhetsledere mener at avvikene blir håndtert på en måte som 
forbedrer tjenesten og forebygger nye avvik; bare 7 % er delvis/helt uenig (og 14 % vet ikke). 
De fleste enhetsledere mener at etatsjef har tilstrekkelig kunnskap om de krav og utfordringer 
som gjelder for enheten; bare 14 % er uenig/delvis uenig i dette. 
 
Internrevisjon og tilsyn 
Ås kommune har ansatt en controller som følger opp store prosjekter i kommunen og samar-
beider med resultatenhetene om å utvikle mer effektive arbeidsmåter. Controlleren bruker 
dessuten halve arbeidstiden på å følge opp kommunens omstillingsprosjekt for innsparing av 
30 mill. kr årlig.   
 
Prosess for revisjon beskriver ansvar for internrevisjon. Rådmannens ledergruppe bestemmer 
hvilke områder som skal bli gjenstand for internrevisjon. Ås kommune har i 2016 gjennom-
ført tre internrevisjoner:  

• Informasjonssikkerhet. 
• Rekrutteringsprosess med fokus på IKT-systemet HR-M. 
• Brannsikring og brannforebygging. 

 
Etatsjef for helse og sosial fremhever rollen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Kommune-
administrasjonen spør ofte fylkesmannens avdelinger til råds. Og gjennom behandling av 
klager på tjenesteyting gir fylkesmannen i stor grad føringer for omfang og kvalitet på 
tjenester.  

5.3 Vurdering 

Ås kommune har hatt ulike former for kvalitetssystem i over 20 år, og kvalitetstenkning 
preger organisasjonen. Kommunen benytter et anerkjent IKT-system – Compilo. System-
ansvaret er plassert i organisasjons- og personalavdelingen, der deler av en 50 % stilling er 
avsatt til dette. Etter revisors skjønn sikrer dette at systemet følges opp på en god måte. 
 
Ås kommunes retningslinjer og prosedyrer er samlet i kvalitetssystemet KSS. Alle ansatte har 
dermed full tilgang til kommunens styringsdokumenter i oppdatert versjon. Svarene i revisors 
spørreundersøkelse tyder likevel på at ansattes kunnskaper om prosedyrer m.m. i KSS bør 
høynes.  
 
Ås kommune har et fullverdig arkivsystem. Oppfølging av politiske vedtak er under 
forbedring. 
 
KSS inneholder også kommunens avvikssystem. Prosedyre for hvordan avvik skal meldes og 
følges opp (lukkes), er utarbeidet. Melding og oppfølging av avvik er en viktig kilde til å 
forbedre kommunens tjenester. Svarene i revisors spørreundersøkelse tyder imidlertid på at 
det er rom for forbedringer både ved melding og oppfølging av avvik.  

 
Revisor legger merke til at kommunen benytter uttrykkene "retningslinjer", "rutine", 
"prosess", "instruks", "kravspesifikasjon" og "prosedyre" m.fl. En samordnet begrepsbruk bør 
vurderes.   
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6 INFORMASJONSFLYT OG OVERVÅKING 

 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

• Riktig og nødvendig informasjon må kommuniseres til alle nivåer i organisasjonen.4 
• Oppnådde resultater skal følges opp. 
• Avvikssystemet skal benyttes aktivt, det vil si at avvik skal meldes og korrigerende 

tiltak iverksettes. 

6.2 Fakta 

6.2.1 Informasjonsflyt 

Ledere i Ås kommunes administrasjon har følgende møterutiner (noe forenklet):   
a. Rådmannens ledergruppe (rådmann, tre etatsjefer og fire stabsledere) har ukentlige 

møter. 
b. Rådmannens ledergruppe har månedlige møter med de tillitsvalgte og 

hovedverneombudet. 
c. Rådmannens ledergruppe har fellesmøter med alle enhetsledere ca. hver 6. uke.  
d. Rådmannen har årlige ledersamtaler med hver etatsjef og stabsleder, der mål og 

resultater gjennomgås.  
e. Etatsjef for helse og sosial og etatsjef for oppvekst og kultur har månedlige 

samarbeidsmøter.  
f. Hver etatsjef har månedlige felles ledermøter med alle sine enhetsledere. 
g. Hver etatsjef har månedlige statusmøter med hver av sine enhetsledere. 
h. Hver etatsjef har årlige medarbeidersamtaler med enhetsledere. 

 
I fellesmøtene (c) kan enhetslederne inndeles i tverrfaglige grupper ved diskusjon av temaer. 
Den vedtatte omstillingsprosessen er for tiden hovedtema for fellesmøtene. 
 
Helse- og sosialetatens ledermøter gjennomgår oppgaver, og faglige utfordringer diskuteres. 
Etter etatsjef for helse- og sosials mening fungerer ledermøtene godt, selv om det er store 
forskjeller på enhetene. Etatsjefen poengterer at man sitter tett i ledelsen. Det er kort vei til 
rådmannen for å ta opp akutte hendelser som oppstår; problemer løses ofte fort.  
 
Etatsjef for oppvekst og kultur opplyser at man gjennomgår temaer på de mest sentrale 
områdene på ledermøter med rektorer og styrere. Møtene er delt i to – en forvaltningsdel (om 
lovendringer, vedtak, nye maler osv.) og en pedagogisk del. Det er viktig å lære av hverandre, 
og skoler og barnehager som har lykkes godt på et område, deler sine erfaringer med de 
andre. Statusmøter med hver rektor og styrer omhandler aktuelle utfordringer, herunder 
økonomi.  
 

                                                           
4 Kommunikasjon vil si "overføring av informasjon, budskapsformidling", ifølge Bokmålsordboka.  

 

Problemstilling nr. 4: Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen på 
rådmannsnivå for å sikre at den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter? 
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Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at de månedlige møtene med enhetslederne tar for seg 
politiske vedtak og signaler fra rådmannens ledergruppe som berører etaten. Enhetsledere gir 
også informasjon om hva som skjer i sine enheter. Hver resultatenhet har månedlige møter der 
informasjonen bringes nedover. Etatsjefen oppgir å ha god oversikt over hva som skjer i 
etaten og tett oppfølging av enhetene. Han involveres i mange konkrete saker; intern kommu-
nikasjon er god. 
 
Organisasjons- og personalsjef anser kommunens intranett som en nyttig kanal til å distri-
buere informasjon til alle kommunens ansatte. Tilbud om aktuelle kurs, frister for enhetene 
m.m. legges ut her.  
 
Ås kommune har utarbeidet Kommunikasjonsstrategi for Ås kommune (revidert 2015). Strate-
gien inneholder både forhold rundt ekstern og intern kommunikasjon. Intranettet og kvalitets-
systemet KSS pekes ut som de sentrale kanalene for intern kommunikasjon. 
 
Revisors spørreundersøkelse ga noen påstander om samarbeidet i administrasjonen. Enhets-
lederne svarte slik: 
 

Kilde: Revisors Questback med svar fra 35 enhetsledere. Gjennomsnittlig skår (1-6). 
 
Diagrammet viser at enhetslederne mener det er godt samarbeid med både etatsjefer og 
økonomiavdeling. Fellesmøtene med etatsjef oppfattes som en god arena for utveksling av 
informasjon og kunnskap; bare én enhetsleder er uenig (delvis) i dette.  

6.2.2 Overvåking 

Ås kommunes rapporteringssystem for økonomi og tjenesteproduksjon er tredelt (oppsummert 
av revisor): 
1. Årsmelding:5 Ås kommunes årsmelding rapporterer både på økonomi og tjenesteproduk-

sjon. Rådmannen rapporterer på tiltak beskrevet i handlingsprogrammet for 

                                                           
5 Ifølge Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (punkt 3.2) er årsrapport det overordnete begrep, som inneholder 
tre bestanddeler: årsregnskap, årsberetning og annen informasjon. Årsrapport kalles "årsmelding" i noen 
kommuner, inkludert Ås.  
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oppvekst/kultur, helse/sosial, teknikk/miljø og rådmannens stab/støttefunksjoner. Tiltak 
innenfor fokusområdene medarbeidere og økonomi er beskrevet på etatsnivå, mens tiltak 
innenfor fokusområdene samfunn og brukere er beskrevet på tjenestenivå.  

2. Tertialrapporter: Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram med økonomiplan. Tertialrapportene presenterer økonomisk status med 
prognoser for året. Årsprognosene viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. 
Vesentlige avvik kommenteres i rapporten. Det rapporteres også på hovedsatsninger og  
verbaltiltak som er beskrevet i handlingsprogrammet. Rapportering på tjenesteområder ble 
lagt om i 2016. 

3. Månedsrapporter: Månedsrapporter utarbeides av resultatenhet økonomi og sendes alle 
etater og deres resultatenheter.   

 
Økonomikonsulentene i resultatenhet økonomi har fordelt etatene mellom seg, for å yte best 
mulig oppfølging. Etatsjefene uttaler til revisor: 

• Etatsjef for helse og sosial poengterer at økonomistyringen følges opp månedlig, samt 
løpende via økonomisystemet Agresso, der ansatte tar ut rapporter. Etatsjefen anser at 
hun har god kontroll på resultatenhetenes tjenesteproduksjon så vel som økonomisty-
ring.  

• Etatsjef for oppvekst og kultur mener å ha god kontroll på det som skjer i etaten. Hver 
skole og barnehage utarbeider en årlig tilstandsrapport, som legges fram for hoved-
utvalget. En sammenstilling av tilstandsrapportene for alle skoler og barnehager legges 
fram for kommunestyret.  

• Etatsjef for teknikk og miljø opplyser at prosjektavdelingen rapporterer månedlig for 
alle pågående byggeprosjekter med vekt på framdrift, økonomi og kritiske suksess-
faktorer/risiko i hvert prosjekt.  

 
Lederavtale utarbeides i fellesskap mellom etatsjef og enhetsleder. Målene tilpasses enhetens 
utfordringer og oppdateres ved årets inngang. Ved utgangen av året vurderes enhetens 
oppnådde resultater i forhold til lederavtalens mål for tjenesteyting, økonomistyring og 
medarbeidertilfredshet. Alle tre etatsjefer oppgir å ha inngått lederavtaler med sine enhets-
ledere. I revisors spørreundersøkelse svarer imidlertid bare 70 % av enhetslederne at de har 
inngått lederavtale.  

6.3 Vurdering 

6.3.1 Informasjonsflyt 

Ås kommunes administrasjon har en møtestruktur som tilsier at informasjon mellom rådman-
nens ledergruppe og resultatenhetene flyter bra. Etatsjefer har hyppige møter med sine 
enhetsledere, og informasjon fra disse medbringes opp til ledermøtene med rådmannen. Det 
ligger til rette for at rådmannen får nødvendig og hurtig informasjon om enhetenes drift.  
 
Alle etatsjefer påpeker at Ås kommunes administrasjon har korte kommunikasjonslinjer 
internt, noe som gjør at informasjon om små og større kriser kommer fort fram til rådmannen. 
Spørreundersøkelsen viser også at det er god kommunikasjon mellom etatsjefer og deres 
enhetsledere. Enhetsledere gir høy skår for utveksling av informasjon på etatenes møter.  

6.3.2 Overvåkning 

Et effektivt internkontrollsystem må overvåke resultater for å kunne forbedre økonomi og 
tjenesteyting. Etter revisors skjønn har Ås kommunes administrasjon fokus på mål- og 
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resultatoppfølging gjennom dagens rapportering. Alle etatsjefer er også av den oppfatning at 
de har en god oversikt over det som skjer i sine resultatenheter.  
 
Prosess for forbedring beskriver hvordan kommunen skal bruke avvikssystemet til forbed-
ringer. Revisors spørreundersøkelse viser at både melding av avvik og bruk avvikene til 
forbedringer, kan forbedres.  
 
Revisor har mottatt sprikende opplysninger om hvor mange enhetsledere som har inngått 
lederavtale. Dersom det stemmer at 30 % av enhetslederne ikke har inngått lederavtale, bør 
dette følges opp. 
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7 INTERNKONTROLL I SYKEHJEM OG VANN/AVLØP/RENOVASJON 

 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen bør ha rutiner for å planlegge resultatenhetenes aktiviteter/oppgaver, kontrol-
lere at oppgavene blir gjennomført, melde avvik og iverksette korrigerende tiltak. 

• Kommune skal ha et internkontrollsystem som tilfredsstiller kravene i Forskrift om vann-
forsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) § 7. 

7.2 Fakta 

7.2.1 Sykehjem 

Moer sykehjem har ca. 100 pasienter (beboere), hvorav 77 pasienter med langtidsopphold 
(fordelt på syv avdelinger med 11 pasienter hver) og inntil 22 pasienter med korttidsopphold 
(én avdeling; inkl. to lavterskelsrom). Moer sykehjem er en resultatenhet med ca. 100 årsverk.  
 
Kontrollmiljø 
Enhetsleder ved Moer sykehjem beskriver sykehjemmet som oppgavestyrt. Det er utarbeidet 
en mengde rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister, som er tilgjengelige i kvalitetssystemet 
KSS. Kvaliteten på tjenesten skal være lik hele døgnet; gode rutinebeskrivelser er derfor 
viktig. KSS brukes aktivt av medarbeiderne, som for det meste har høy kjennskap til kvali-
tetssystemet. Vikarer har lavere kjennskap, men det er alltid en ansvarshavende per avdeling 
på vakt. Sykehjemmets bemanningsplaner styrer hvilke personellgrupper som skal være på 
vakt til enhver tid. 
 
Moer sykehjems Lærings og utviklingsplan 2017 er utarbeidet for langtidsavdelingene og for 
korttidsavdelingen. Sykehjemmets nåværende kompetanse er kartlagt, og behovet er vurdert 
med sikte på å ivareta alle diagnosetyper. Tilbakemeldinger gitt i personalmøter er hensyntatt 
i kompetanseplanen. Enhetsleder mener at grunnkompetansen på sykehjemmet er tilfredsstil-
lende. Kompetansebehovet kan endre seg etter hvilke pasienter sykehjemmet mottar. Dersom 
det er behov for kompetanse man ikke har, må den skaffes. Kursbudsjettet er lite; hvilke kurs 
ansatte får delta på, styres av sykehjemmets behov for kompetanseheving. 
  
Moer sykehjems introduksjonshefte skal hjelpe nyansatte til å bli bedre kjent med sykehjem-
mets organisasjon og arbeidsoppgaver. Heftet redegjør for etikk og sykehjemmets kvalitets-
sikring av tjenesteytingen. En sjekkliste skal dokumentere at nyansatte har tilegnet seg 
nødvendige ferdigheter.  
 
Enhetsleder poengterer at etiske retningslinjer diskuteres ofte internt, da dette angår mange 
sider av pasientbehandlingen – pasientenes liv og død, så å si. Hver yrkesgruppe har sine 
yrkesetiske retningslinjer.  
 
Sykehjemmets fagkoordinator har ansvar for å utarbeide arbeidslister, det vil si arbeidsplan 
for hver enkelt pasient, for alle åtte avdelinger. Det er arbeidslister for dagvakter, kveldsvak-
ter og nattevakter. Disse er tilgjengelige i Gerica, som er kommunens elektroniske pasient-

Problemstilling nr. 5: Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen to store virksomheter i 
kommunen? 
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journalsystem for pleie- og omsorgssektoren. 
 
Risikovurderinger 
Målsetting for Moer sykehjem (mars 2017) angir tre hovedmål for brukere og ett for ansatte. 
For alle målene er det utarbeidet kritiske suksessfaktorer, det vil si hva sykehjemmet må 
lykkes med for å nå målene, og måleindikatorer. 
 
I den årlige budsjettprosessen utarbeides konsekvensvurdering av driften i henhold til 
budsjettet. Risikotenkningen er også med ved utarbeiding av rutinebeskrivelser og daglige 
arbeidslister.  
 
Kontrollaktiviteter 
Prosess for Moer sykehjem (2016) skal sikre at pasienter gis et tilpasset tilbud for pleie, 
omsorg og rehabilitering på riktig nivå etter lov og forskrift og i henhold til serviceerklæ-
ringen. Fra prosessbeskrivelsen går det lenke til aktuelt lovverk. For å være oppdatert på 
sykepleiefaglig kompetanse, benytter Ås kommune VAR Healthcare, som er Norges største 
prosedyrebibliotek for helsetjenester. Kvalitetssystemet KSS har lenker til de mest aktuelle 
prosedyrene i VAR Healthcare.  
 
I tillegg har kommunen utarbeidet retningslinjer, rutinebeskrivelser, skjemaer og maler 
spesielt for Moer sykehjem – totalt 66 dokumenter. Enhetsleder "eier" alle dokumenter i KSS 
og godkjenner dem. Sekretær på Moer sykehjem er "superbruker" og har operativt ansvar for 
oppfølging av dokumentene i KSS.  
 
Alle avvik på sykehjemmet skal meldes i avviksmodulen i KSS. Enhetsleder definerer avvik 
som et brudd på en retningslinje. Det er viktig å være åpen på at avvik forekommer. Flest 
avvik meldes vedrørende medisinhåndtering. En del avvik skyldes feil fra Ahus. Alle avvik 
skal håndteres på laveste nivå og rettes opp løpende. Avvik diskuteres ofte på personalmøter. 
Enhetsleder kan gå inn på alle avvik og er av den oppfatning at hun har god oversikt over 
avvikene ved sykehjemmet.    
   
Sykehjemmet har én gang per år tilsyn med medisiner fra en tilsynsfarmasøyt, som tar en 
gjennomgang av medisinrommet og rutinebeskrivelser for medisiner og gjennomfører 
samtaler med alle avdelingssykepleiere. Sykehjemmet har et elektronisk legemiddelkabinett; 
alle medisiner som tas ut fra dette, knyttes opp mot en pasient. Det kan tas ut rapporter for 
hver enkelt pasient, type medisin eller ansatt. Etter enhetsleders mening er det viktig med 
personlig ansvar for medisinrommet: To ansatte har ansvar for kabinettet; de fyller på med 
medisiner og sørger for retur av medisiner som skal destrueres.  
 
Informasjonsflyt 
Enhetsleder har møter med alle avdelingssykepleiere hver 14. dag. Alt som har med driften av 
sykehjemmet å gjøre, tas opp i disse møtene. Avdelingssykepleierne har personalansvar på 
sine avdelinger og ansvar for økonomi og drift. Alle avdelingene har personalmøter én gang 
per måned. Informasjon til ansatte gis i disse møtene, samt i e-post og intranett. Avdelingene 
holder også månedlige fagmøter.   
 
Overvåkning 
Nye målsettinger for Moer sykehjem ble utarbeidet i mars 2017. Enhetsleder forklarer at det 
var behov for nye mål tilpasset samhandlingsreformen (2012). De fastsatte målene skal måles 
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gjennom: 
• Brukerundersøkelser. 
• Beboermøter/pårørendemøter. 
• Gjennomgang av avvik. 
• Innkomstsamtaler med pasient eller pårørende. 
• Medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler.  

7.2.2 Vann/avløp/renovasjon (VAR) 

Organisering 
Resultatenhet vann, avløp og renovasjon (VAR) er organisert under teknikk- og miljøetaten. 
Enheten har 14 ansatte, hvorav åtte i administrasjonen og seks i praktisk drift. To ansatte i 
administrasjonen jobber med investeringsprosjekter. Enhetens hovedoppgave er å utbygge og 
drifte vann og avløp i kommunen.  
 
Ås kommune har satt ut avløpsrensing til Nordre Follo Renseanlegg IKS og Søndre Follo 
Renseanlegg IKS. Kommunen kjøper renovasjonstjenester av Follo Ren IKS. Resultatenhet 
VAR bruker lite tid på dette.  
 
Kontrollmiljø 
Ås kommune kjøper vann fra Oppegård vannverk. Kommunen har også avtale med Ski, 
Vestby og Frogn kommuner for levering av reservevann ved behov. Avtalene regulerer 
leveringssted, mengde og trykk. Avtalen om reservevann bestemmer at levering av vann skal 
skje så snart som mulig og innen åtte timer etter varsling. Ås kommuner har også inngått 
avtale med Oslo, Asker, Bærum og Nedre Romerike Vannverk (NRV) om levering av 
nødvann i 1000 liters tank. Nødvannet kan levers på noen timers varsel. 
 
Ås kommunes vannsystem er i stor grad konstruert med ringledninger, det vil si at lekkasjer 
berører begrensete områder. Dette begrenser behovet for nødvann. Enhetsleder for VAR 
opplyser at i de siste fem årene er det levert nødvann 1–2 ganger årlig og kun til små områder 
(10–15 hus) . 
 
I kvalitetssystemet KSS er tilgjengelig:  

• Prosess for vann, avløp og renovasjon (2016) beskriver kommunens vann og avløps-
system og inneholder beskrivelse av gjennomføring for alle de sentrale oppgaver i 
vann og avløpssystemet.  

• 21 rutinebeskrivelser eller instrukser for hvordan tiltak skal gjennomføres.  
 
Rutinebeskrivelser er vanskelig tilgjengelig for medarbeiderne som jobber ute; brukervenn-
ligheten er ikke god nok, ifølge enhetsleder. Et IKT-system som gir medarbeiderne tilgang fra 
håndholdte enheter, planlegges anskaffet. Med dette kan utført arbeid også dokumenteres på 
stedet. 
 
De seks medarbeiderne som arbeider ute i VA-anlegget, er erfarne og "kan jobben sin", mener 
enhetsleder. Alle har tilgang til KSS, men kjennskapen til kvalitetssystemet blant ute-
medarbeiderne kunne ha vært høyere.   
 
Risikovurderinger 
Ås kommunes Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015–2027 setter følgende mål: 

• Gi abonnentene driftssikker vannforsyning med jevn og tilfredsstillende vannkvalitet. 
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• Håndtere abonnentenes spillvann (avløpsvann) på en kostnadseffektiv måte, slik at det 
ikke er til ulempe for miljø og resipient. 

• Ha god miljøtilstand i vassdrag, grunnvann og kystvann. 
• Håndtere overvann på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte for å sikre framtidige 

verdier. 
 
Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015–2027 lister opp seks hovedutfordringer for Ås 
kommune framover: 

• Fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. 
• Lekkasje i drikkevann-nettet. 
• Fremmedvann i avløpet. 
• Øke kvaliteten på vannmiljø. 
• Sikre framtidig drikkevannforsyning. 
• Overvannshåndtering. 

 
For alle hovedutfordringene er det utarbeidet tiltak. Ås kommunes vannledningsnett har de 
siste 10 årene hatt en rehabiliteringstakt på 1–1,5 % per år. Kommunens mål er satt til 2 %. 
Lekkasjeprosenten har vært på om lag 25 %; målet er 20 %, ifølge hovedplanen. Det rapporte-
res på disse målene i årlig rapport om vann til Mattilsynet, men ikke i kommunens årsmelding 
eller tertialrapporter.   
 
I avløpsledningsnettet siger det i dag inn ca. 50 % fremmedvann; målet er maks 30 %. Målet 
om rehabilitering er også her 2 % av ledningsnettet per år. Det rapporteres årlig på målene til 
Fylkesmannen, men ikke i kommunens årsmelding og tertialrapporter. 
 
Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse for vann (Vannkvalitet – kritiske punkter på 
ledningsnettet vannforsyning, 20.5.2016) gjennomgår kritiske punkter på vannledningsnettet. 
Mattilsynet, som gjennomførte et tilsyn med Ås kommunale vannverk 27.5.2016, påla 
imidlertid at ROS-analysen utvides til å omfatte alle uønskede hendelser. Mattilsynet, som 
poengterte at ROS-analysen er en del av virksomhetens internkontrollsystem, ga frist for 
gjennomføring av ny ROS-analyse til 16.1.2017. Enhetsleder VAR opplyser at oppdatert 
ROS-analyse ble sendt til Mattilsynet innen 26.6.2017. Mattilsynets frist oversittes dermed 
med fem måneder. Mattilsynet ga også pålegg om noen mindre tiltak, som resultatenhet VAR 
har utført.  
 
ROS-analyse av alle pumpestasjoner (avløp) ble gjennomført i 2012. Beredskapsplan for 
vannforsyning ble revidert i 2016. Enhetsleder opplyser at planen oppdateres igjen sommeren 
2017.  
 
Kontrollaktiviteter 
Rutinebeskrivelsen VAR avviksbehandling, rapportering, korrigerende tiltak (2015) beskriver 
hvordan avvik på VA-området skal rapporteres:  

• Driftsforstyrrelser på vann og avløpsnettet skal registreres i fagsystemet GEMINI.  
• I KSS' avviksmodul rapporteres pumpestans som medfører nødoverløp, store 

vannlekkasjer, abonnenter uten vann i lengre perioder, akutte forurensninger og lav 
vannstand i høydebasseng.  

• Rapporteringer eksternt til Mattilsynet og Fylkesmannen beskrives også i 
rutinebeskrivelsen. 
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Resultatenhet VAR følger opp spredte avløp i samarbeid med resultatenhet byggesak og 
geodata. Ansvarsfordelingen kunne her ha vært klarere, etter enhetsleder for VAR sin oppfat-
ning.  
 
Informasjonsflyt 
Møter for alle medarbeidere i resultatenhet VAR holdes annenhver måned. Revisor oppfatter 
at det er god kommunikasjon mellom de som jobber ute og de som jobber i administrasjonen.  
  
Overvåkning 
Vannforbruket følges opp daglig i driftsstasjonen. Ved unormalt høyt vannforbruk gjøres det 
undersøkelser for å avdekke eventuelle lekkasjer. Kommune følger et prøvetakningsprogram 
for vannkvalitet, der prøvene analyseres av et eksternt analysefirma (laboratorium og 
rådgiving). Prøvetakningsprogrammet angir hvilke vannprøver som skal tas hvor, hver uke 
gjennom hele året. Kommunen rapporterer vannanalyseresultatene årlig til Mattilsynet, med 
angivelse av hvor mange prøver som er over godkjente verdier.  
 
For avløp rapporteres det årlig til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, bl.a. på antall tilfeller av 
nødoverløp, det vil si at kloakk går i elv e.l.  
 
Resultatenhet VAR har 24 timers vakt på VA-området, slik at tiltak kan settes inn på kort 
varsel. Instruks for vann og avløpsvakt (2016) redegjør for hvordan det skal rapporteres ved 
driftsforstyrrelser. 

7.3 Vurderinger 

7.3.1 Sykehjem 

Moer sykehjem har, etter revisors vurdering, et godt kontrollmiljø. Enhetsleder har god 
oversikt over sykehjemmets kompetanse, som hun anser tilfredsstillende stort sett. Kompe-
tanseplan oppdateres årlig. Opplæring av nyansatte, bl.a. i etikk, vektlegges.  
 
Målsetting for Moer sykehjem (mars 2017) setter oppdaterte mål for sykehjemmet. Risiko er 
vurdert utfra kritiske suksessfaktorer. Måleindikatorer er utarbeidet, slik at måloppnåelse kan 
dokumenteres.  
 
Prosess for Moer sykehjem beskriver oppgaver ved sykehjemmet på overordnet nivå. Dette 
utdypes i en mengde rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister, som er samlet i kvalitets-
systemet KSS og tilgjengelig for alle ansatte. Avdelingsmøter vektlegger faglig oppdatering. 
Dette tilrettelegger for at sykehjemmets oppgaver gjennomføres på en tilfredsstillende måte.  
 
Brudd på retningslinjer – avvik – skal meldes i kvalitetssystemet. Oppfølging av avvik er 
fastsatt i rutinebeskrivelse. Enhetsleder er av den oppfatning at medarbeiderne er flinke til å 
melde avvik, samt at hun har god oversikt over avvikene som oppstår på sykehjemmet. Avvik 
diskuteres på personalmøter. Sykehjemmet synes å ha god oversikt over avvik som oppstår, 
og rutiner for å lukke avvikene og lære av dem. Ved rapportering av avvik (avviksstatistikk) 
er det hensiktsmessig å klassifisere avvikene etter alvorlighetsgrad.   

7.3.2 Vann/avløp/renovasjon 

Ås kommunes VA-system beskrives i Prosess for vann, avløp og renovasjon. Etter revisors 
skjønn har kommunen innrettet seg slik Forskrift om vannforsyning og drikkevann stiller krav 
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om, men ROS-analysen for vannforsyning er ikke dekkende. Mattilsynets frist (16.1.2017) for 
revidering av ROS-analysen oversittes med fem måneder. 
 
Ås kommune, som kjøper sitt vann fra Oppegård vannverk, har sikret vannforsyningen til sine 
abonnenter gjennom avtaler med Ski, Vestby og Frogn kommuner for levering av reservevann 
ved behov. Også avtaler for levering av nødvann på tank er inngått.  
 
Alle rutinebeskrivelser er samlet og tilgjengelig i kvalitetssystemet KSS. Enhetsleder for 
VAR påpeker at rutinebeskrivelsene er vanskelig tilgjengelig for ansatte som jobber ute. IKT-
løsning for dette vil komme, noe som vil kvalitetssikre og dokumentere VA-arbeidet 
ytterligere. 
 
Resultatenhet for VAR har satt mål for lekkasjer m.m. fra vann- og avløpsnettet. Målopp-
nåelse rapporteres årlig til Mattilsynet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tilsyns-
myndigheter for henholdsvis vann og avløp. Vannkvaliteten overvåkes av et prøvetaknings-
program i regí av et eksternt laboratorium, som sender årlig rapport til Mattilsynet. 
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet 

Det heter følgende i kommuneloven § 23 nr. 2: "Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll."  
 
Kommuneloven utdyper ikke hvordan "betryggende kontroll" skal gjennomføres, men 
Kommunaldepartementet sier følgende i 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 
(2009): "Internkontroll er i definisjonen til COSO den prosessen 'som er utformet og gjen-
nomføres av de som har overordnet ansvar for styring og kontroll og av andre medarbeidere 
for å gi rimelig sikkerhet for at enheten når sine mål med hensyn til pålitelig økonomisk 
rapportering, effektiv drift samt overholdelse av gjeldende lover og forskrifter'." 
 
COSO-modellen – oversikt 
COSO definerer internkontroll som en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens 
styre, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse 
innen følgende kategorier av mål: 

1. Målrettet og kostnadseffektiv drift. 
2. Pålitelig rapportering. 
3. Overholdelse av lover og regler. 

 
COSO peker på fem sammenhenger og komponenter: 

1. Et godt kontrollmiljø. 
2. Risikovurderinger med jevnlige utførte risikoanalyser og rapportering. 
3. Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak. 
4. God kommunikasjon og informasjon. 
5. Aktiv overvåkning fra ledelsens side. 

 
Komponentene er gjensidige avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et 
internkontrollsystem: 
 

 
 
COSO-modellen. Kilde: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013.  
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Det kreves ikke at internkontrollsystemet i kommunene skal baseres på COSO-modellen, men 
denne inneholder hovedelementer som bør inngå i et internkontrollsystem. Nærmere om 
komponenter og sammenhenger: 
 
Internt kontrollmiljø danner grunnlaget som de andre komponentene bygger på i et intern-
kontrollsystem. Kontrollmiljøet omfatter medarbeiderne i kommunen – deres individuelle 
egenskaper, integritet, etiske verdier og kompetanse – og organisasjonen og miljøet de 
arbeider i. Et positivt kontrollmiljø avhenger av at kommunen har rutiner og systemer som 
dekker: 

• Integritet/etiske verdier. 
• Kompetanse hos medarbeiderne. 
• Ledelsesfilosofi og driftsform. 
• Fordeling av ansvar og myndighet. 
• Organisasjonsstruktur. 
• Personalpolitikk/utvikling av menneskelige ressurser. 

 
Risikovurdering forutsetter at det settes mål for virksomheten. Risiko er forhold som kan 
hindre måloppnåelse. Dette kan være eksterne forhold som lovendringer og inntektsbortfall, 
f.eks. redusert skatteinngang for kommuner, eller interne forhold knyttet til organisering, 
kompetanse m.v. Risikovurdering består i å identifisere hva som kan hindre at målene nås, og 
danner grunnlaget for hva kommunen velger å gjøre for å kontrollere risikoene. Håndtering av 
endringer og uforutsette hendelser er viktig for å styre driften innenfor vedtatte økonomiske 
rammer og mål. 
 
En forutsetning for å kunne vurdere risiko, er at det er etablert mål som er tydelige nok til at 
man kan identifisere og vurdere risikoen knyttet til dem. Risikoanalyser er sentralt i et intern-
kontrollsystem og danner grunnlag for hvordan risiko skal håndteres og prioritering av 
kontrolltiltak. Kommunen bør ha: 

• Etablert en struktur for hvilke mål som den skal styre på. 
• Et system for å identifisere og analysere risiker som kan påvirke oppnåelsen av 

virksomhetens målsettinger. 
• Et system for å fastsette tiltak for å håndtere identifisert risiko som kommunen ønsker 

å eliminere og for å følge opp tiltak. 
 
Kontrollaktivitetene er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer som bidrar til 
å sikre at ledelsens føringer for å redusere risikoer knyttet til oppnåelse av målsettinger blir 
iverksatt. Kontrollaktiviteter skal gjennomføres på alle nivåer i organisasjonen. Kommunen 
bør ha:  

• Etablert tilstrekkelig med rutiner som er med på å sikre at kommunens mål blir nådd.  
• Medarbeidere må være godt kjent med rutiner. 

 
Informasjon og kommunikasjon trengs for at kommunen skal kunne ivareta internkontroll-
ansvaret på en måte som bidrar til å sikre måloppnåelsen. Dette gjelder både innenfor drift, 
rapportering og regeletterlevelse. Informasjonen bør være oppdatert til enhver tid og ha en 
kvalitet som gjør at ansvarlig beslutningstaker kan gjøre nødvendige prioriteringer og beslutte 
tiltak. 
 
Viktig informasjon må formidles til riktig tid og gjøre de ansatte i stand til å utføre sine 
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ansvarsoppgaver. Informasjonssystemene skaffer informasjon om drift, økonomi og overhol-
delse av lover og regler som muliggjør kontinuerlig og målrettet drift og styring.  
 
Kommunikasjon er en integrert del av informasjonssystemene, men strekker seg videre enn 
rene informasjonsstrømmer. Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen. Det er 
også behov for effektiv kommunikasjon med eksterne aktører. 
 
Kommunen bør ha rutiner og systemer for: 

• Identifisering og formidling av viktig informasjon. 
• Informasjon omkring drift, forventninger og krav, eksterne hendelser og forhold, og 

kommunikasjon mellom berørte ansatte og mellom ledelse og ansatte. 
 
Oppfølging (overvåkning) skal sikre at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennom-
ført. Resultater skal følges opp mot de mål som er fastsatt. Dette kan gjøres gjennom konti-
nuerlig overvåkning og frittstående evalueringer. Gjennomføres kontroller som forutsatt, og 
følges regler og prosedyrer? Blir mangler og avvik avdekket, rapportert og håndtert? 
Kontinuerlig overvåkning inngår i den daglige ledelsen og skjer parallelt med driften. 
 
Kommunen bør ha rutiner for: 

• Oppfølging av resultater. 
• Avviksregistrering. 
• Iverksetting av korrigerende tiltak. 

 
KS' hefte Rådmannens internkontroll (2013) viser (s. 17) til at "internkontroll kan være et 
fremmedgjørende ord som tilslører at dette handler om systematisk arbeid og dokumentasjon 
av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og 
for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Enhver kommune bør ha et helhetlig 
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som et 
element." 
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016) 
Forskriftens formål (§ 1) er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenster, kvalitets-
forbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse og omsorgslovgivningen 
etterleves. Noen paragrafer i forskriften:    
 
§6 Plikten til å planlegge:  
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det 
skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal 
arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten 
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre 
oppgavene 
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette 
skal gjøres kjent i virksomheten 
d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på  
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av 
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten 
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på 
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt 
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 
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g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, bruker-
erfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- 
og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten 
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 
 
§ 7 Plikten til å gjennomføre:  
a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og 
gjennomføres 
b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det 
aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet 
c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert 
brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- 
og brukersikkerhet 
d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 
utnyttes 
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. 
 
§ 8 Plikten til å evaluere:  
a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres 
b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve 
krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk 
arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 
c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen 
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer 
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 
 
§ 9 Plikten til å korrigere:  
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold 
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, 
inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres. 
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette 
opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig 
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 
 
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften, 2016) 
§ 7 Internkontroll: 
Vannverkseieren skal etablere internkontroll ved vannforsyningssystemet, og sikre at denne 
følges opp. Internkontrollen skal sikre og vise at kravene i denne forskriften etterleves, og 
skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. 
Internkontrollen skal minst omfatte: 

a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er 
plassert 

b) rutinene vannverkseieren har etablert for å sikre at kravene i denne forskriften 
etterleves 
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c) registreringer som viser at rutinene etterleves 
d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i denne forskriften og 
e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg. 

 
Internkontrollen skal være skriftlig ved vannforsyningssystem med produsert vann per døgn 
på minst 10 m³ drikkevann, eller som forsyner en eller flere sårbare abonnenter. Mattilsynet 
kan om nødvendig pålegge mindre vannforsyningssystemer å dokumentere internkontrollen 
skriftlig. 
Vannverkseieren skal sikre at internkontrollen er oppdatert, og at alle som bidrar til å 
produsere og levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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