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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune etter kommuneloven av 

25. september 1992 med endringene tilføyd ved lov av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert internkontrollen i kommunen.  

Innhenting av data er i hovedsak gjort i perioden november 2012 til januar 2013. Follo 

distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke rådmannen som har vært kommunens 

kontaktperson, og øvrige ansatte i Enebakk kommune som har bistått revisjonen i forbindelse 

med gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

 

 

   
Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

Revisonssjef      Avdelingsleder 
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1 Sammendrag 
 

 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Enebakk kommune 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens internkontroll. Undersøkelsen er 

gjennomført ut fra et overordnet ledelsesperspektiv der kommunen ses på som en helhet. I 

tillegg er det sett nærmere på internkontroll i økonomiforvaltningen. 

  

Undersøkelsen er gjennomført ved analyse av interne regler og rutinebeskrivelser, intervjuer 

av rådmann, to av kommunalsjefene, økonomisjef og controller. I tillegg er det gjennomført 

en spørreundersøkelse blant enhetsledere i kommunen. 

 

Forvaltningsrevisjonen viser at Enebakk kommune mangler en tydelig målstruktur over 

avdelingsnivå hvor også internkontrollaktiviteter inngår og som avdelingene må forholde seg 

til i sin styring. 

 

Innen økonomiforvaltningen har revisjonen registrert at økonomiavdelingen har rutiner på 

flere områder. Likevel mangler rutiner på en rekke felt, noe økonomiavdelingen arbeider med 

å få på plass. Det er heller ikke etablert et system for jevnlig evaluering av de rutinene som 

eksisterer. 

Det er videre registrert at kommunen mangler rutine for tilgangskontroll av fullmakter i 

økonomisystemet. 

 

Rapporten peker bl.a. på at Enebakk kommune: 

 Har etiske retningslinjer, men det varierer hvor ofte disse diskuteres ved enhetene 

 Økonomikompetansen blant enhetslederne kunne vært bedre 

 Delegeringsreglementet er lite spesifikt mht. hvilke fullmakter som er delegert 

 Økonomireglement og rutiner oppfattes som tilfredsstillende på enhetsnivå 

 Kommuneplanens mål og satsingsområder er ikke oppdatert 

 Risikovurderinger gjennomføres i varierende grad, men ikke som en del av et helhetlig 

system 

 Tilbakemeldingene er i stor grad positive mht. samarbeid, gjensidig støtte og rådmannens 

oversikt. 

 Finansreglementet har ikke blitt vedtatt årlig av kommunestyret, slik dette er forutsatt. 

Gjeldende rutiner for finansområdet utløp 1. 10.2011. 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 

medvirke til forbedringer i kommunens internkontroll. 
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2 Problemstillinger 

2.1 Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget vedtok på sitt møte 14. juni 2012 (sak 36/12) ”internkontroll” som tema for 

forvaltningsrevisjon i 2012. Revisjonens forslag til prosjektplan ble godkjent i møtet 20. 

september 2012 (sak 48./12).  

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende problemstilling for prosjektet: 

 

I hvilken grad har Enebakk kommune etablert et internkontrollsystem som ivaretar 

kommunelovens krav om betryggende kontroll? 

 

2.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Prosjektet har et overordnet ledelsesperspektiv der kommunen ses på som en helhet. Fokus 

rettes derfor på kommunens internkontroll på overordnet nivå. Prosjektplanens utgangspunkt 

var at det i tillegg  kunne legges opp til å undersøke internkontrollsystemet innenfor et 

fagområde i kommunen, f.eks. IKT, økonomi eller offentlige anskaffelser.  

 

Ut fra den informasjonen som er gitt under oppstartsmøtet med rådmannen, har revisjonen 

valgt å vurdere internkontrollrutinene i Enebakk kommune generelt, med noe fordypning 

innen økonomiforvaltningforvaltning.. 

 

Innen ulike tjenesteområder er det i tillegg egne forskrifter om internkontroll (f. eks. 

barnevern, helse). Disse har ikke vært fokus for undersøkelsen. 

2.4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, måloppnåelse osv. er i samsvar med krav og 

forventninger. Revisjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere 

avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med faktagrunnlaget danner basis for de analyser 

og vurderinger som kan foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. 

 

Internkontroll, i det perspektiv som denne undersøkelsen har, er ikke styrt av krav i lov eller 

forskrift om hva internkontrollen skal omfatte. Det blir derfor opp til kommunen selv å 

utvikle et system som sikrer at Kommunelovens krav om ”betryggende kontroll” blir 

imøtekommet. Revisjonens anbefalinger tar derfor ikke utgangspunkt i konkrete krav som 

kommunen ikke tilfredsstiller, men baseres på hva som anses som ”beste praksis”. 

 

En vanlig definisjon
1
 av internkontroll, er 

 

                                                 
1
 COSO: internkontroll – et integrert rammeverk.  Norsk versjon 1996. Selve modellen er senere utvidet  - 

Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk (COSO ERM). Norsk versjon 2005. 
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”Internkontroll er en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets ledelse og ansatte. Den 

utformes for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innen følgende områder: 

 

 Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig regnskapsrapportering 

 Overholdelse av lover og regler.” 

 

Definisjonen reflekterer en del grunnleggende begreper: 

 

 Internkontroll er en prosess. Den er ikke et middel og ikke et mål i seg selv. 

 Internkontroll utføres av mennesker. Den består ikke bare av strategidokumenter og 

instrukser, men av mennesker på alle nivåer i en organisasjon. 

 Internkontroll kan bare forventes å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse, ikke absolutt 

sikkerhet. 

 Internkontroll fokuserer på måloppnåelse i en eller flere overlappende områder. 

 

 

 

COSO-rapporten pekte på at disse målsettingene kunne sikres gjennom et godt samspill 

mellom fem komponenter: 

 

 Et godt kontrollmiljø, med engasjement på alle nivå i organisasjonen 

 Løpende oppmerksomhet på risiko, med jevnlige utførte risikoanalyser og 

rapportering 

 Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak 

 God kommunikasjon og informasjon 

 Aktiv overvåking fra ledelsens side 

 

I denne undersøkelsen vil kriteriene i hovedsak hentes fra Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25. september 1992 (kommuneloven), samt utledes med bakgrunn i 

aksepterte standarder for internkontroll (COSO) og ISA 315
2
. Kriteriene er nærmere 

beskrevet i vedlegg 1. 

  

I tillegg vil de rutiner kommunen selv har fastsatt, legges til grunn. 

  

                                                 
2
 Internasjonal Revisjonsstandard. 
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3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i styringsdokumenter som kommunen har utviklet. 

Problemstillingene i prosjektet er videre belyst gjennom intervjuer med rådmannen, to av 

kommunalsjefene, økonomisjef og controller.  

 

Deretter er det gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til 21 enhetsledere i kommunen. 

Undersøkelsen har vært anonym.  Av personvernhensyn har revisjonen valgt å ikke fordele 

svarene på avdeling, men fremstiller disse som en samlet tilbakemelding for hvert spørsmål. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved at revisjonen ba respondentene ta stilling til en rekke 

påstander. Det var 6 svaralternativ, samt mulighet for å angi vet ikke, evt. ikke relevant: 

 

 

Helt  

uenig 

Uenig Delvis 

uenig 

Delvis 

enig 

Enig Helt enig Vet 

ikke/ikke 

relevant 

1 2 3 4 5 6 -1 

 

Faktadelen av rapporten er presentert i eget møte med rådmannen som kommunens 

kontaktperson for å få verifisert at faktagrunnlaget er korrekt. Rådmannen har deretter fått den 

fullstendige rapporten på høring. 

 

3.2 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

Det er utarbeidet en intervjuguide hvor spørsmålene i guiden følger av problemstillingene 

som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne 

oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket 

reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten at intervjobjektene selv har verifisert de 

opplysningene de har gitt i intervjuet. 

 

Revisjonen mottok 18 av 21 svar på den nettbaserte spørreundersøkelsen, noe som gir en 

svarprosent på 85,7.  Revisjonen beklager at utformingen av svaralternativene ikke var 

kvalitetssikret godt nok. På 2 av spørsmålene var det derfor en feil i en av svarmulighetene. 

Revisjonen har tatt hensyn til dette i datatolkningen og vil fremholde at dette ikke har 

betydning slik dataene er behandlet i rapporten. 
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4 Internkontroll 

4.1 Faktabeskrivelse 

4.1.1 Kontrollmiljøet 

 

Etikk 

Enebakk kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. Disse finnes i kommunens 

etikkreglement som er fra februar 2007 med endringer vedtatt i kommunestyret 16.juni 2008. 

Reglementet legger vekt på befolkningens tillit til folkevalgte og offentlige ansatte som en 

forutsetning for lokaldemokratiet, og nødvendigheten av et godt omdømme for at kommunen 

skal fylle rollen som en god tjenesteyter, samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet og 

arbeidsgiver. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve prinsippene om åpenhet, 

ærlighet og redelighet i all sin virksomhet. 

 

Ifølge retningslinjene bidrar folkevalgte og ansatte til å virkeliggjøre verdiene i de etiske 

retningslinjene når de: 

 

 Bidrar til at åpenhet er en naturlig del av det daglige arbeidet  

 Opptrer redelig i alle forhold 

 Er klare på egne roller og unngår dobbeltroller 

 Møter publikum og brukere med vennlighet, respekt og omtanke 

 Viser respekt for personvernet og overholder taushetsplikten 

 Sier ifra om kritikkverdige forhold til den det gjelder eller til noen som kan gjøre noe 

med det 

 Tar ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene 

 Er tydelig på eget syn og har toleranse og respekt for andres syn 

 

Etikkreglementet ligger i kvalitetslosen og i personalhåndboka. 

 

Revisjonen får opplyst at det ikke er innført overordnede føringer for oppfølging eller 

kommunikasjon av de etiske retningslinjene utover at dette settes på agendaen i Utvidet 

Lederforum (ULF) med jevne mellomrom. Kommunen har ikke foretatt noen registrering av i 

hvilken grad de ansatte i kommunen er kjent med retningslinjene eller hvordan retningslinjene 

danner rammer for ansattes holdninger. 

 

Undersøkelsen viser at de aller fleste av enhetslederne mener selv at de er godt kjent med de 

etiske retningslinjene. Kun én gir en tydelig tilbakemelding på at dette er ukjent. 

Tilbakemeldingen fra enhetslederne bekrefter også at nærmeste leder (kommunalsjef) har 

stort fokus på etiske problemstillinger.  

 

Når det gjelder etikk i forhold til det budsjettansvar som enhetslederne har, er det 

økonomiavdelingens inntrykk at enhetslederne generelt er lojale i forhold til å overholde 

budsjettet.  

 

Spørreundersøkelsen viser også at ca 90 % av enhetslederne er klare på at de oppfatter 

budsjettrammen som bindende for hva de kan iverksette av aktiviteter.   
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Når det gjelder hvor levende de etiske retningslinjene er ved enhetene, er tilbakemeldingen 

noe mindre positiv. Ca 45 % er i varierende grad uenige i at de ofte har diskusjoner omkring 

etiske problemstillinger ved sin enhet. 

 
 

Kompetanse 

Kompetansen blant de ansatte er etter rådmannens vurdering generelt god. Dette gjelder bl.a. 

viktige områder som økonomi, i lærerstanden og blant sykepleierne. Kommunen har 

imidlertid utfordringer med å rekruttere kvalifiserte førskolelærere og til teknisk avdeling (for 

eksempel prosjektledere). I teknisk avdeling er lønnsnivået i kommunen vurdert som en 

begrensning for å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. 

 

Innen økonomi, har nøkkelpersonell ved økonomiavdelingen høyere grader innen økonomi og 

logistikk, samt relevant erfaring innen fagfeltet. Økonomisjefen opplever at 

økonomikompetansen ved enhetene er noe varierende. 

 

Enhetslederne bekrefter i tilbakemeldingen på undersøkelsen at de gjennomfører systematiske 

vurderinger av enhetens kompetansebehov. Ca. 60 % er delvis enige i at de ansatte i 

tilstrekkelig grad får anledning til å delta på kurs eller videreutdanning. Når det gjelder egen 

kompetanse i økonomi, er 50 % delvis enige i at denne er tilstrekkelig til å være enhetsleder, 

22 % er enige og vel 5 % er helt enig i dette. På den andre siden av skalaen, svarer 22 % at de 

er delvis uenige i dette.  
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Fordeling av ansvar og myndighet 

Kommunens delegeringsreglement beskriver bl.a. ansvar og myndighet for rådmannen.  

Reglementet beskriver også rådmannens videredelegering til kommunalsjefene, og 

kommunalsjefenes videredelegering til enhetslederne. Delegeringen gjelder ikke-prinsipielle 

saker innenfor de særlover og forskrifter som tilligger den enkelte enhet. Reglementet lister 

hvilke lover og forskrifter dette gjelder for ved den enkelte enhet. For en rekke lovområder er 

det ikke grad foretatt noen ytterligere spesifikasjon av hva fullmakten gjelder eller hvilke 

begrensninger den er undergitt. Revisjonen får opplyst at delegeringsreglementet revideres for 

tiden. Rådmannen anser at delegeringsreglement er relativt godt kjent blant de ansatte. 

 

Enhetslederne og avdelingslederne har generell budsjettdisponeringsfullmakt innen eget 

budsjett. 

 

Myndighet og ansvar er også tydeliggjort i lederavtalene mellom rådmannen og den enkelte 

kommunalsjef. Malen for lederavtalen viser til fastsatte mål og resultatkrav som det er 

rådmannens ansvar å følge opp. Disse kravene er inndelt i områdene kommunalsjefens 

resultatmål, kommunalsjefens personlige utviklingsmål og rådmanns bidrag. 

Kommunalsjefene har  også utviklet slike avtaler for bruk mellom dem selv og enhetslederne. 

Disse avtalene er personlige og fokuserer på enhetslederens personlige bidrag og utøvelsen av 

lederskap. 

 

Økonomireglementet og delegeringsreglementet inneholder også bestemmelser som regulerer 

myndighet og ansvar. 

 

Slik enhetslederne ser det, er økonomireglementet i stor grad tilfredsstillende mht. å klargjøre 

økonomiansvar og fullmakter. 12 av enhetslederne er enige i dette og 6 er delvis enige. 

 

Rutinene for budsjettering og økonomistyring, oppfattes også tilfredsstillende beskrevet, men 

3 av 18 enhetsledere er uenige i dette og 7 stk er delvis enig. 

 
 

I forhold til budsjettrutinene, har revisjonen også spurt enhetslederne om de har forslag til 

endringer som de mener kommunen bør gjøre. Vi har mottatt synspunkter på at: 
 

 enhetslederne er tidlig med i budsjettprosessen 

 det kan være vanskelig å ha oversikt over budsjettet da det ikke er et fast system i 
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forhold til refusjoner fra NAV.  

 det er viktig at regnskapet til en hver tid er riktig. Det er vanskelig å ha den fulle 

oversikt over budsjettet når for eksempel refusjoner fra NAV ikke kommer 

regelmessig. 

 ved ufortutsette kostnader er det vanskelig å få kompensasjon. 

 

Organisering 

Rådmannen mener dagens organisering er hensiktsmessig. Det vil kunne bli noen endringer 

på enhetsnivå i teknisk avdeling i forbindelse med at det skal ansettes ny teknisk 

kommunalsjef. 

 

Økonomiavdelingen har pr. 1.januar 2013, 9 ansatte: økonomisjef, kontroller, innkjøper, 

regnskapssjef, 4 regnskapsmedarbeidere og en lønnsmedarbeider. 

 

Økonomisjefen har det overordnete ansvaret for avdelingen, mens ansvaret for regnskapet og 

de ansatte som jobber med regnskap er delegert til regnskapssjefen. Hver avdeling har en 

økonomiansvarlig som enhetene kan bruke hvis de trenger støtte. Den økonomiansvarlige er 

bindeleddet mellom økonomienheten og enhetene, og skal veilede i den daglige driften. 

Enhetene har også anledning til å kontakte økonomienheten direkte. Økonomienheten har 

veiledet i forhold til å sette opp budsjett og analysere dette.  

 

Det er også opprettet et økonominettverk som består av økonomisjef, kontroller, innkjøper og 

de økonomiansvarlige for hver avdeling. Økonominettverket avholder månedlige møter som 

ledes av økonomisjefen. 

 

Personalpolitikk/utvikling av menneskelige ressurser 

Kommunens personalpolitiske handlingsplan(2009-2012) gjennomgår for tiden en revisjon. 

Når handlingsplanen er vedtatt, skal den gjøres kjent for de ansatte. 

 

Gjeldende handlingsplan vektlegger bl.a. behovet for kompetanse og uttrykker følgende tiltak 

i forhold til dette: 

 

 Medarbeiderne skal så langt det er mulig gis mulighet til videreutvikling. 

 Kompetansekartlegging jfr. Hovedtariffavtalen. 

 Hver enhet utarbeider kompetanseplan for sine ansatte. 

 Ansatte med riktig kompetanse, og som ønsker det, skal gis muligheter til å få andre 

stillinger i kommunen der dette er mulig.  

 Så langt det er mulig skal rekruttering til avansementstillinger skje ved intern 

utlysning.  

 Det skal arbeides for at flest mulig oppnår reell pensjonsalder gjennom en aktiv 

seniorpolitikk. 

 Der det er mulig av hensyn til driften skal interne medarbeidere med reduserte 

stillinger gis mulighet til å øke sine stillingsandeler ved intern kunngjøring. 

 

Stillingsbeskrivelsene i kommunen er ikke blitt oppdatert de siste åtte årene, og brukes derfor 

lite. På de lavere stillingsnivåer er bruken av stillingsbeskrivelser noe mer benyttet enn for 

høyere stillinger.  Som en generell betraktning mener rådmannen at nytteverdien av 

stillingsbeskrivelser er noe begrenset.  
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Ledelsesfilosofi og driftsform 

Den personalpolitiske handlingsplanen(2009-2012) uttrykker det er en forutsetning at ledere 

følger de vedtatte lederprinsippene i kommunen: 

 

 Setter mål og skaper resultater. 

 Motiverer, inspirerer og støtter. 

 Utvikler kompetanse. 

 Kommuniserer, informerer og rapporterer. 

 Gir frihet og selvstendighet. 

 Delegerer oppgaver og myndighet. 

 Vurderer og kontrollerer. 

 

Rådmannen viser til at det ikke er analysert hvordan prinsippene anvendes i kommunen. 

Rådmannen legger vekt på å få etablert en ledergruppe som i tillegg til å ta ansvar for sine 

respektive ansvarsområder, også føler ansvar for helheten i kommunen. I tillegg er det viktig 

at medlemmene i ledergruppen har egenskaper som utfyller hverandre. Rådmannen er bl.a. 

oppmerksom på behovet for styrket kompetanse på områder som f.eks. strategi og visjoner. 

 

4.1.2 Mål og risikovurderinger 

 

Gjeldende kommuneplan inneholder en målstruktur. Etter denne er kommunens hovedmål å: 

 

 Ta vare på sine spesielle kvaliteter ved å utvikle grønne og landlige bomiljø, legge til 

rette for bruk og forvaltning av kulturlandskap og verne om markagrensene. 

 Kulturbegrepet skal inkludere skapende og utøvende kultur, idrett, 

organisasjonskultur, kulturarv og kulturminnevern. 

 Miljø og helse skal være styrende for kommunens virksomhet. 

 Enebakk skal være en trygg og trivelig kommune med gode nærmiljø og fellesskap, 

der innbyggerne tar medansvar for hverandre og får dekket personlige og 

samfunnsmessige behov 

 

De satsingsområdene som vektlegges spesielt, er: 

 

 Oppvekstmiljø for barn og unge 

 Pleie og omsorg 

 Tettstedsutvikling. 

 

Innenfor hver av disse fremkommer det mål og ambisjoner. 

 

Gjeldende kommuneplan dekker perioden 2007-2018. Den ble senest revidert av 

kommunestyret 20.06.2009.  Rådmannen viser til at de mål som ligger i Kommuneplanen ble 

utarbeidet langt tilbake i tid, og at det vil være behov for en revidering av nåværende 

målformuleringer når arbeidet med ny kommuneplan starter. 

 

Rådmannen viser til at kommunen pr. januar 2013, ikke har en samordnet målstruktur for 

kommunen som helhet som ligger til grunn for styringen. Avdelingene har imidlertid egne 

mål, med utgangspunkt i målformuleringene i nåværende kommuneplan. Disse følges opp av 

de respektive kommunalsjefene. Rådmannen er ikke aktivt involvert i denne oppfølgingen. 
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De avdelingsvise målene er dermed ikke utledet og styrt av en overordnet målstruktur, men 

tar etter det revisjonen får opplyst, utgangspunkt i både politiske vedtak og lovkrav. Ledelsen 

i kommunen har intensjoner om å utarbeide ny målstruktur der overordnede mål vil bli 

utarbeidet. Avdelingsvise mål vil deretter utarbeides på bakgrunn av de overordnede målene. 

 

Det blir videre meddelt at kommunen ikke bruker et felles system for styring av driften (som 

f.eks. balansert målstyring eller lignende), men har elementer av målstyring i avdelingene. 

Det gjennomføres ikke strukturerte og systematiske risikovurderinger av vedtatte mål for 

driften som helhet. I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2013, vedtok kommunestyret 

at målstyring skal innføres fra 2014.   

 

Revisjonen får opplyst at risiko likevel er noe som inngår i vurderingene når beslutninger 

fattes uten at begrepet risiko er benyttet eller at risikovurderingen er dokumentert. 

Rådmannen viser til at det innenfor helse- og omsorgsavdelingen gjennomføres flere 

risikovurderinger årlig, som en del av lovpålagte oppgaver. Det gjennomføres dessuten risiko- 

og sårbarhetsanalyser på områder som beredskap, brannvern og informasjonssikkerhet. 

 

Økonomiavdelingen opplyser at de legger til grunn de målsettinger som er listet opp i 

årsrapporten for kommunen for 2011. Målene er interne for økonomiavdelingen, og det 

rapporteres ikke til rådmannen på målene.  Det gjennomføres ikke strukturerte og 

systematiske risikovurderinger av målene. Dog gjennomføres risikovurderinger knyttet til 

kommunens gjeld og netto driftsresultat. 

 

Økonomienheten har videre ikke lagt føringer for at enhetene skal gjøre risikovurderinger 

innen økonomiområdet. I budsjettprosessen blir enhetene bedt om å vurdere risiko. Det 

opplyses også at risikovurderingene ikke er satt i system, men økonomisjefen mener at 

risikotankegang i forhold til budsjett er noe enhetene «har i bakhodet». 

 

Økonomisjefen mener at det viktigste elementet i Enebakk i forhold til økonomistyring og 

internkontroll er å kunne se bemanning, aktivitet og ressursbruk i sammenheng. Hvis 

kommunen får kontroll på denne sammenhengen, vil forutsetningene i større grad ligge til 

rette for en mer optimal ressursbruk..  

 

På spørsmål om budsjettets realisme, viser økonomisjefen til at det er store sprik mellom hva 

avdelingene må ha for å kunne opprettholde lovpålagte oppgaver og hva de ønsker. Dette er 

noe økonomienheten vil jobbe videre med for å synliggjøre. 

 

Når det gjelder enhetsledernes oppfatning av realismen i budsjettet for 2012, har revisjonen 

fått denne tilbakemeldingen: 
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5 av enhetslederne var etter dette i litt forskjellig grad uenige i at de hadde et realistisk 

budsjett. De fleste tenderte altså mot å være enige i påstanden. 

 

Økonomiavdelingen mener at en særlig utfordring i forhold til budsjettering er at det i dag 

ikke ligger til rette for at en kan prioritere mellom avdelingene til beste for kommunen som 

helhet. I forhold til økonomistyring og å styre mot 3 % netto driftsresultat, skaper dette 

utfordringer for styring av totalbudsjettet. 

 

På enhetsnivå er den generelle tilbakemeldingen at lederne opplever at de har klare mål som 

enheten skal nå. Mer enn 80% av lederne svarer også at forventningene til dem som ledere, er 

tydelig kommunisert. De resterende lederne sier seg delvis enig i dette. 

 

 

Samtidig gir enhetslederne uttrykk for at det ikke alltid følger ressurser med de oppgaver de 

blir pålagt: 

 
 

10 av 18 enhetsledere (55,5%) er i noe ulik grad enige i at de pålegges oppgaver uten å få 

tilstrekkelige ressurser. 

 

Revisjonen har også bedt om å få en tilbakemelding på om enhetene regelmessig 

gjennomfører risikovurderinger: 
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16,7 %, eller 3 stk, er helt enige i at de gjennomfører risikovurderinger. Hoveddelen er delvis 

enig/delvis uenig, mens 1 av enhetslederne er helt uenig i dette. 2 av lederne angir at de ikke 

vet, eller at spørsmålet ikke er relevant. 

 

Når det gjelder mål og risikovurderinger på nivået over (avdelingen), gir enhetsledernes 

tilbakemelding uttrykk for omtrent det samme.  

 

Det ser også ut til at flere av enhetslederne har fått kunnskap om hvordan risikovurderinger 

kan utføres: 

 
 

Svarene fordeler seg med omtrent halvparten på den enige siden av skalaen og den andre 

halvpart på den uenige, men få er veldig tydelige på dette. 

 

Ut fra samtaler med kommunalsjefene, er det i enkelte enheter utviklet modeller for 

risikovurderinger som søkes implementert også ved andre enheter. 
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4.1.3 Kontrolltiltak 

 

Rådmannen gjennomfører ledermøter på to nivå. Den administrative ledergruppen (ALF) 

består av kommunalsjefene, økonomisjefen, personalsjefen og rådmannen. ALF har ukentlige 

møter, og det sendes ut møteinnkalling og skrives referat fra hvert møte. Referat fra møtene i 

ALF sendes ut til alle enhetsledere, hovedtillitsvalgte og ordfører. Utvidet lederforum (ULF) 

består av enhetslederne i tillegg til ALF, og møtes hver 8. uke. Det er ikke utviklet noe 

skriftlig mandat eller funksjonsbeskrivelse for ULF og ALF. 

 

Revisjonen har sett gjennom de fleste av referatene fra de siste to årene. Sakskartene 

kjennetegnes av, ut fra hva revisjonen kan se, temaer som handler om: 

 

 Koordineringer. 

 Status innen ulike områder. 

 Informasjon. 

 Orienteringer. 

 Budsjettoppfølging. 

 Prosjektoppfølging. 

 Enkelte beslutninger. 

 

Kommunens virksomhetsplan består av økonomiplan og budsjett. Revisjonene har fått opplyst 

at kommunen fra og med 2013 i stedet vil utarbeide et ”handlingsprogram” som skal brukes i 

styringen. Dette skal oppdateres årlig, og kobles til kommuneplanen på sikt.  

 

Rådmannen blir oppdatert på driften gjennom den månedlige og tertialvise rapporteringen.  

Rapporteringen går fra enhetsledere til kommunalsjefene, og videre til rådmannen. 

Månedsrapporteringene og tertialrapporteringene diskuteres i ledermøtene (ALF og ULF). 

 

I månedsrapporteringen er det hovedsakelig avvik i forhold til budsjett som fremkommer.  

Ny rutine fra og med 2013 er at ALF skal behandle månedsrapporten før den sendes til 

formannskapet. 

 

Ved den tertialvise rapporteringen er prosessen den samme, men da er rapporteringen på 

enhetsnivå og rapporteringen går videre fra formannskapet til kommunestyret. 

 

Kommunen har også innført et avvikssystem der ansatte kan melde fra om avvik de opplever i 

sitt daglige arbeid. Avvik registreres i kvalitetslosen, og sendes automatisk til ansvarlig 

enhetsleder. Rådmannen har valgt å ha en vid ramme i forhold til hva som er avvik, for å sikre 

at alt som bør rapporteres blir rapportert. Avvik som enhetsleder ikke tar tak i, blir etter noen 

dager overført til rådmannen, slik at hun kan følge opp at alle avvik blir tatt tak i og lukket. 

Systemet brukes imidlertid ikke for å registrere avvik ift. driftsmål. 

 

Fra økonomiavdelingen blir det uttrykt at siden risikovurderinger ikke er satt i system, er 

utarbeidelse av tiltak for å redusere risiko heller ikke satt i system. For øvrig fremholdes at 

risiko og kontrolltiltak er en del av styringen i økonomiavdelingen, selv om det ikke er 

formalisert. 
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Økonomienheten har et ønske om å registrere avvik mellom aktivitetene som enhetene utfører 

og de aktiviteter som er lovpålagt, og hva dette evt. har å si for utførelsen av de lovpålagte 

tjenestene. Så langt har ikke organisasjonen vært moden for dette. 

 

Dersom registrerte avvik kan håndteres på enhetsnivå, skal enhetene selv ta stilling til 

hvordan dette skal gjøres. Ved rapporteringen skal enhetene beskrive konsekvenser av avvik 

og evt. foreslå tiltak som kan lukke avviket. 

 

Økonomisjef har dessuten månedlig oppfølging av prosjekt/investeringer i teknisk avdeling, 

og går gjennom status på prosjektene i forhold til bl.a. påløpte kostnader så langt i året og 

gjenstående på budsjett.  

 

Det ser også ut til at de fleste av enhetslederne opplever at økonomiske utfordringer som 

rapporteres, blir tatt tak i av lederne på neste nivå. 

 

 

 

Over 70%, eller 13 enhetsledere er i varierende grad enige i dette. Høyest skår er gitt til delvis 

enig, mens 5 enhetsledere er delvis uenige. 

 

Enhetslederne gir også uttrykk for at de har utarbeidet tiltak for å møte identifiserte 

risikoområder: 
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16 av 18 enhetsledere er altså enige i større eller mindre grad i at de har utarbeidet tiltak for å 

møte identifiserte risikoområder. Dog har mer enn halvparten sagt seg kun delvis enig i 

påstanden. 

 

Enhetslederne bekrefter i stort også at kommunalsjef regelmessig følger opp resultatene som 

enheten leverer. Kun én enhetsleder sa seg delvis uenig i dette. Av de 16 som var enige i 

dette, var riktignok 8 kun delvis enige. 

 

Når det gjelder tiltak på avdelingsnivå for å møte identifiserte risikoområder, fordeler svarene 

seg slik: 

 
Revisjonen registrerer at 6 enhetsledere ikke vet eller mener dette ikke er relevant. 3 er enige 

og 6 delvis enige. 3 enhetsledere er uenige eller delvis uenige. 

 

12 av 18 (66,7 %) ledere er tydelige på at de får den støtten de trenger fra den 

økonomiansvarlige i avdelingen. 3 ledere er delvis uenige mens 3 ledere er delvis enige. 

 

Tilbakemeldinger som er gitt som fritekst i undersøkelsen, forsterker dette ved å peke på at de 

har meget stor støtte fra den økonomiansvarlige. En av respondentene viser til sykefravær i 

funksjonen og bytte av kommunalsjef. Konsekvenser av dette er imidlertid ikke trukket frem. 

 

På tilsvarende måte er svarene overveiende positive når det gjelder støtten fra 

økonomiavdelingen i rådmannens stab: 
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16 av 18 ledere er gir svar som ligger på den positive delen av skalaen. 

 

4.1.4 Informasjon og kommunikasjon 

 

Sett fra rådmannens ståsted, er de viktigste arenaene for formidling av informasjon de 

politiske utvalgene, formannskap og kommunestyret. Internt er dette ALF og ULF og de 

ukentlige avdelingsmøtene ved avdelingene. 

 

Rådmannen mener at regnskapsinformasjonen som gis pr. i dag er korrekt, men hun ønsker at 

informasjon som gis i tertialrapportene skal bli mer informative (for eksempel utvikling i 

sykefravær). Hun ser også behovet for en raskere prosess for økonomirapportering slik at 

denne blir mer tidsriktig. 

 

I forhold til rettidig informasjon om det som ikke fungerer, er det pr. i dag en «både-og» 

situasjon. Kvalitetssystemet gjør at rådmannen blir informert om de avvik som ikke følges 

opp, men det er et potensial for å øke bruken av systemet. 

 

Rådmannen forholder seg først og fremst til kommunalsjefene og enhetslederne. Hun deltar 

innimellom på arenaer der andre av kommunens ansatte også deltar, som for eksempel hvis 

det arrangeres seminar for alle ansatte i en av avdelingene eller på kurs for nyansatte. 

 

Det er ikke utarbeidet rutiner for evaluering av de informasjons- og kommunikasjonssystemer 

som er etablert pr. i dag.  

 

Kommunen har imidlertid utarbeidet egen varslingsrutine. Med varsling menes det at 

arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold. Dette vil i hovedsak gjelde brudd på lov eller 

forskrift, brudd på saksbehandlingsregler, brudd på etiske retningslinjer, psykososiale forhold, 

mangelfull oppfølging av skader, avvik etc.  

 

Økonomiavdelingen mener at økonomisystemet Visma Unique fungerer tilfredsstillende, er 

brukervennlig og leverer informasjon av god kvalitet. Økonomisjefen mener at ledelsen til 

enhver tid har mulighet til å få oppdatert informasjon med en kvalitet som gjør at de kan ta 

nødvendige beslutninger og prioritere. På den annens side mener økonomisjefen også at den 

månedlige rapporteringsprosessen tar så pass lang tid at ledelsen ikke mottar informasjonen 

mens den er oppdatert. Regnskapssystemet stenges hver måned den 12. i måneden etter. 

Enhetslederne rapporterer til økonomisjefen innen den 25. Økonomisjefen utarbeider en 

samlet rapport som kvalitetssikres av rådmannen, og denne oversendes formannskapet innen 

den 30. Økonomisjefen ønsker å endre tidsfristene for rapportering, og håper at politikerne 

skal kunne ha rapporten i hende mye raskere enn det som er praksis i dag. 

 

Alle enhetsledere har lesetilgang til Visma web-rapportering og skal bruke dette verktøyet for 

å følge opp regnskap mot budsjett i sin daglige drift. Kompetansen på verktøyet og vilje til å 

bruke det, varierer ved enhetene. Økonomienheten vil derfor prioritere videre opplæring av 

enhetene i bruk av web-rapportering. 

 

Web-rapporteringen skal være oppdatert hver måned. I tillegg bruker økonomienheten 

aktivitetstallene i KOSTRA for å analysere aktiviteten i kommunen. Økonomienheten har 

også en egen budsjettoversikt i Excel. 
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Fra enhetslederne har revisjonen mottatt følgende tilbakemelding: 

 
 

 

Av 18 enhetsledere, er 6 delvis uenige og 5 delvis enige i at økonomiverktøyene gir 

tilfredsstillende informasjon for å styre økonomien ved enheten. 7 ledere er derimot klart 

enige i påstanden. 

 

Når det gjelder tilgjengelighet av styringsinformasjon for enhetslederne, har disse gitt uttrykk 

for følgense:  

 

 
Svarene viser at 6 enhetsledere er fullt ut enige i dette. 5 er delvis enige, mens 4 er delvis 

uenige. 

 

Når det gjelder samarbeidet mellom enhetene innad i avdelingen, er oppfatningene om dette i 

stor grad positive. 66 % (12 stk) er tydelig enige i dette, mens 6 stk angir at de er delvis enige. 

 

Generelt sett er majoriteten også fornøyd med den informasjonen som gis fra ledernivå over 

dem. 76,5 % er klart enige i dette. En av lederne er delvis uenig. 

 

Sikkerheten i IKT-infrastrukturen er dessuten grunnleggende for tilgangen på rettidig 

informasjon. Revisjonen er informert om at ny migreringsløsning er testet mot løpende 

situasjoner som kan oppstå, men ikke mot større katastrofesituasjoner. Etter planen vil dette 

først bli gjort i 2014. 
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4.1.5 Overvåking 

 

Kommunen har utarbeidet flere reglementer, planer og styringsdokumenter 

(økonomireglement, finansreglement, delegeringsreglement, etiske retningslinjer og 

personalreglement m.fl.). Pr. i dag er det noe ulikt i hvilken grad det skjer en løpende 

oppfølging av om reglementene blir etterlevd. Rådmannen og ansatte på økonomiavdelingen 

følger kommunens reglement i sitt daglige arbeid, men rådmannen er usikker på hvordan 

reglementene blir brukt av de andre enhetene i kommunen.  

 

Økonomisjef er ansvarlig for økonomireglementet og finansreglementet. Begge reglementene 

er fra 2011. Økonomisjefen ønsker å revidere reglementene i 2013.  

 

Det er ikke utarbeidet rutiner for interne evalueringer av internkontrollsystemet eller rutiner 

som er etablert. 

 

Overvåking av om retningslinjer, prosesser, aktiviteter og kontroller blir etterlevd i den 

daglige driften, er den enkelte enhetsleders ansvar.  

 

Økonomienheten mener at det er tilfredsstillende kommunikasjon mellom enhetene og 

økonomi, økonomi og avdelingsledere, økonomi og rådmann. 

 

På enhetsnivå bekreftes det at flere av lederne har høy fokus på evaluering av mål: 

 

 
 

Over 60 % er tydelige på dette. Det ser også ut til at det finnes systemer ved enhetene for 

avviksregistrering: 
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1 er helt uenig i dette, 2 ledere delvis enig, mens resten er i varierende grad enige.  

 

Enhetslederne har også uttrykt at avvik fra mål blir rapportert Kun 2 stk angir at de er delvis 

uenige. Resten er i noen grad enige. 

 

Tilbakemelding på avvik fra mål fremstår som noe mer sviktende: 

 
Nær halvparten av enhetslederne er i større eller mindre grad uenige i påstanden. 

Avdelingslederne har kommentert at det ikke alltid anbefales løsning på de avvik som meldes. 

 

Det er også en viss tvil om hvordan avvikene benyttes for å unngå nye avvik: 
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Over 40 % er delvis uenige i dette, samt 30 % delvis enig. 

 

Revisjonene registrerer også at alle respondentene svarer positivt på at rådmannen følger opp 

kommunens internkontroll. 

 
Revisjonen viser til at ingen angir at de er uenige i dette. Dog er det 6 enhetsledere, dvs. 33,3 

% som ikke svarer på dette spørsmålet.  

 

Det hersker også en utbredt oppfatning om at rådmannen er tilstrekkelig informert om 

utfordringene ved den enkelte enhet. 

 
 

2 av enhetslederne angir uenighet i påstanden. 4 svarer ikke, mens de resterende i hovedsak 

har angitt enighet i spørsmålet. 

 

For øvrig har revisjonen mottatt en del synspunkter på behovet for bedre opplæring av alle 

ansatte på ulike nivåer og bedre informasjon om rutiner, tettere samarbeid mellom avdelinger 

og krav på tilbakemelding på behov som meldes slik at enheten vet hva den skal forholde seg 

til. 
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4.2 Vurderinger 

 

Kontrollmiljøet 

De etiske retningslinjene redegjør for betydningen av gode etiske holdninger og presiserer at 

dette ikke er noe som kan vedtas men må skapes i det daglige arbeidet. Etter revisjonens 

vurdering blir det da viktig å sørge for at de etiske retningslinjene blir holdt levende i 

organisasjonen. Revisjonen mener at en noe mer aktiv holdning, f.eks gjennom rutiner og 

engasjement på ledernivå om hvordan de etiske retningslinjene følges opp ved enhetene, vil 

bidra til positivt til dette. 

 

I lys av dette er det derfor positivt at enhetslederne gir uttrykk for at de er godt kjente med 

retningslinjene, og også gir uttrykk for at dette er noe de opplever at kommunalsjefene er 

opptatte av. 

 

Samtidig viser tilbakemeldingene fra enhetslederne at diskusjoner om etiske problemstillinger 

ikke er like sentralt ved alle enheter. Revisjonen mener det er viktig at etiske dilemmaer 

jevnlig settes på dagsorden, nettopp for å ”skape de gode etiske holdningene” slik kommunen 

selv uttrykker det. Dette er derfor et område som kommunen bør gi økt fokus. 

 

Innen økonomiområdet, viser tilbakemeldingene at enhetslederne er lojale i forhold til den 

budsjettrammen de er tildelt, noe som samsvarer med det inntrykket økonomiavdelingen har. 

 

Revisjonen har forståelse for de utfordringene kommunen har med å skaffe kompetanse til 

enkelte funksjoner, og at dette er noe kommunen jobber aktivt med med. Videre viser 

tilbakemeldinger at ønsket om videreutdanning er høyere enn det kommunen kan tilby. 

Revisjonens generelle vurdering er at dette er en type behov som det gjerne er vanskelig å 

dekke fullt ut. Vi har heller ikke grunnlag for å angi hva som er et riktig nivå for kommunen, 

men ser det som positivt at tilbakemeldingene fra enhetslederne viser at det innenfor enhetene 

skjer en registrering av behov, om enn i noe ulik grad.  

 

Revisjonen mener imidlertid at det er grunn til å følge opp tilbakemeldingene om at så mange 

som 22 % er delvis uenige i at de har tilstrekkelig økonomikompetanse til å være enhetsleder 

og at 50 % bare er delvis enige i at deres egen kompetanse i økonomi er god nok. God 

økonomiforståelse og styring er en forutsetning for at kommunen samlet sett skal levere best 

mulig tjenester, og da er det viktig at de som har et økonomisk ansvar også har kompetanse til 

å forvalte det ansvaret. 

 

I forhold til hvordan ansvar og myndighet er videredelegert, mener revisjonen det er grunn til 

å stille spørsmål ved hvordan dette er gjort i delegeringsreglementet. Fullmaktene er i 

betydelig grad fordelt til enhetsledernivå med hjemmel i aktuell lov, unntatt de begrensninger 

som loven selv gir. Revisjonen mener at den måten Enebakk kommune har gjort dette, blir 

noe upresis. Slik revisjonen ser det, kunne reglementet med fordel tydeliggjøre hvor langt 

fullmakten rekker, eksempelvis ift enkeltvedtak, og angi mer presist hvilke paragrafer 

fullmakten gjelder for. 

 

For øvrig registrerer revisjonen at over 80 % av enhetslederne svarer positivt på at rutiner for 

økonomistyring og budsjettering er tilfredsstillende beskrevet. Omtrent 40 % er riktignok bare 

delvis enige. 
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Revisjonen har ellers ingen spesielle merknader til hvordan kommunen er organisert. Vi 

registrerer også at kommunen arbeider med en personalpolitisk handlingsplan som skal gjøres 

kjent for de ansatte når den er vedtatt. Dagens personalpolitiske handlingsplan inneholder 

også en del lederprinsipper. Revisjonen vil på disse områdene gi sin støtte til at disse 

prosessene bør sluttføres og implementeres i ledelse og styring av kommunen, slik planen 

også er. 

 

Mål og risikovurderinger 

Revisjonen registrerer at det er behov for å revidere de målsettinger og satsingsområder som 

står i kommuneplanen og at det ikke finnes en samordnet og oppdatert målstruktur for 

kommunen som helhet. Når det samtidig er slik at avdelingene har mål for sin egen sektor 

uten at rådmannen er involvert i dette, er det vanskelig å se hva som skal ligge til grunn for 

langsiktige prioriteringer og strategisk utvikling.  

 

Samtidig er det slik at kommunens virksomhet er mangeartet, og det kan derfor være 

hensiktsmessig å dele inn rådmannens ansvarsområde på en slik måte at det som er 

tjenstespesifikt, hører hjemme på avdelings- eller enhetsnivå. 

 

Risikovurderinger er sentralt i et internkontrollsystem. Denne skal klargjøre hva det er som 

kan hindre at man når de mål som er satt. Når man da ikke har noen mål, blir det lite å 

risikovurdere.  

 

Revisjonen registreres også at økonomiavdelingen ber enhetene om å gjennomføre 

vurderinger av risiko ifm. med budsjettprosessen, men et dette ikke er satt inn i en systematisk 

ramme. Dessuten oppfatter revisjonen at økonomiavdelingen i stor grad er opptatt av 

pengestørrelser,- kroner og prosenter , i forhold til både styring og rapportering. Avdelingens 

ønske om å koble budsjett til aktivitet, ser ikke ut til å være lett få gjennomført.  

 

Kommuner kjennetegnes ved at de er selvstendige organer innenfor offentlig forvaltning og 

produsenter av offentlige velferdstjenester. For kommuner er pengene virkemidlet for å oppnå 

politiske og lovpålagte mål. Kommunene har ikke et økonomisk formål med sin virksomhet. 

De økonomiske midlene er begrenset og tjenesteproduksjonen skjer med begrensede ressurser 

til rådighet. Dette indikerer at det vesentligste spørsmålet ikke gjelder det økonomiske 

resultatet av virksomheten, men hvordan midlene fordeles mellom kommunens oppgaver. I 

motsetning til privat virksomhet blir ”bunnlinjen”, det økonomiske resultatet, en kontrollpost 

og ikke et overordnet mål for virksomheten
3
. 

  

I dette perspektivet blir det nødvendig å koble budsjett mot aktivitet. God økonomistyring bør 

altså sikre at konsekvensene av et gitt budsjettnivå kommer frem i budsjettprosessen for at det 

skal være meningsfylt å ha en budsjettdiskusjon som legger til rette for prioriteringer og 

rapportering. 

 

Når det gjelder enhetenes oppfatning av realismen i budsjettet, viser tilbakemeldningene fra 

enhetslederne at majoriteten var enige i at de hadde et realistisk budsjett ved inngangen til 

2012. Det fremkom også at 66,5 % sier at de er delvis enig/delvis uenig i at de gjennomfører  

risikovurderinger. Dette støtter opp om at enhetene har mål som i noen grad risikovurderes, 

men som altså ikke synliggjøres på det øverste administrative nivå i kommunen. Sett i lys av 

at risikovurderinger ikke er integrert i den helhetlige styringen, er revisjonen også noe 

                                                 
3
  Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) kap. 1.4 
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overrasket over at så vidt mange mener de har blitt gjort kjent med hvordan de gjennomfører 

risikovurderinger. 

 

Kontrolltiltak 

Revisjonen ser klart at rådmannen har behov for å ha møter med ledere i stab og linje, slik 

dette gjøres gjennom ALF og ULF. Revisjonen har også forståelse for at deler av agendaen på 

slike møter, vil bære preg av informasjon, koordinering, orientering mv. Det er slik sett også 

positivt at referater fra slike møter gjøres tilgjengelig for andre. Samtidig mener vi at det er en 

ubetinget styrke at slike fora har et klart mandat som er formalisert. Revisjonen mener det vil 

styrke styringsfunksjonen om det klart fremgikk hvilke saker forumet skulle behandle og 

hvilke beslutninger, eventuelt anbefalinger til rådmannen, som forumet er tillagt. Revisjonen 

tror også at det kunne være hensiktsmessig om sentrale mål ble fulgt opp rutinemessig i møter 

som dette. 

 

Når det gjelder måneds- og tertialrapporteringen, registrerer revisjonen at disse har et sterkt 

økonomifokus, noe de også skal. Utgangspunktet er avvik i forhold til budsjett. Avvikene 

forklares med hvor de oppstår og hva som er årsakene. Revisjonen mener rapportene kunne 

bli bedre om konsekvensene av avvikene kom tydeligere frem, og også konsekvensene av å 

håndtere avvikene. I noen grad gjøres dette i de avdelingsvise vurderingene, men det ser ikke 

ut til at det foretas noen form for tverrprioritering mellom avdelingene. 

 

Tilbakemeldingene fra enhetslederne viser at det til en viss grad utarbeides tiltak for å 

håndtere risiko. Revisjonen finner dette positivt, men er usikker på hva dette dreier seg om, all 

den stund det ikke er noe som kommunen som helhet styrer. Revisjonen tolker det også 

positivt når et flertall er enige i at økonomiske utfordringer på enhetsnivå, blir tatt tak i nå 

dette blir rapportert. Tilbakemeldingene om tiltak på avdelingsnivå er noe mer uklar og 6 

enhetsledere har ingen kunnskap eller formening om dette. Det ser ut til at enhetslederne for 

en stor del er tilfredse med den faglige støtten fra økonomiansvarlig i egen avdeling og fra 

økonomiavdelingen. 

 

Informasjon og kommunikasjon 

Revisjonen registrerer at kommunens avvikssystem er i funksjon, men at dette ikke benyttes 

til å registrere avvik i driften. Revisjonen er også kjent med at dette er noe som vil bli vurdert 

på litt sikt, noe som revisjonen tror kan være hensiktsmessig.  

 

Økonomiavdelingen viser til at Visma fungerer tilfredsstillende, men at rapporteringene til 

politisk nivå gjerne kunne kommet tidligere. Enhetslederne gir imidlertid tilbakemeldinger 

om at ikke alle er enige i at verktøyet gir god nok informasjon. Dette er noe revisjonen mener 

at kommunen bør følge opp, jfr. også spørsmålet om egen økonomikompetanse som pekte på 

et behov blant enhetslederne. Revisjonen tror også at en raskere rapportering vil virke positivt 

inn. Informasjonssystemene sett under ett, viser også disse ikke oppleves som gode nok av 

alle. 

 

Revisjonen ser det som positivt at enhetslederne i stor grad er fornøyde med samarbeidet 

innad i egen avdeling, og med den informasjonen de får fra egen leder. 

 

Revisjonen vil også peke på at det er viktig å gjennomføre øvelser og testing av IKT-systemer 

og infrastruktur, for å sikre at dette virker i kritiske situasjoner. Det bør derfor følges opp at 

dette blir gjort. 

 



Forvaltningsrevisjon  Internkontroll 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 28 ENEBAKK KOMMUNE 

 

 

Overvåking 

Revisjonen er positiv til  at et flertall av enhetslederne meddeler at det gjennomføres 

evalueringer av måloppnåelse, og at de har systemer for å registrere avvik. Derfor er det lite 

tilfresstillende dersom det ikke blir reagert på avvik som meldes. En relativt stor del av 

enhetslederne gir uttrykk for det. På samme vis er det mange som ikke er enige i at avvik blir 

benyttet til å forbedre tjenestene og forebygge mot nye avvik. 

 

Revisjonen vil vise til at hovedpoenget med å registrere avvik, er å bruke dette til 

forbedringer. Avviksregistrering må derfor inngå i en kontinuerlig læringsprosess. 

Kommunen bør derfor følge opp sine rutiner på dette punkt. 

 

Revisjonen vil dessuten vise til at et flertall av enhetslederne mener at rådmannen har en 

effektiv internkontroll. Revisjonen vil peke på at det er usikkert hva respondentene egentlig 

viser til, fordi internkontrollhandlinger, slik det er definert i denne rapporten, ikke 

fremkommer i særlig grad på overordnet nivå i kommunen. Dette kan også være noe av 

forklaringen på hvorfor så mange som en tredel ikke mener noe om hva slags internkontroll 

rådmannen har. 

 

Det er også verdt å registrere enhetsledernes positive inntrykk av at rådmannen er informert 

om de utfordringer de har. 

 

Hovedkonklusjon - internkontroll 

Revisjonens hovedinntrykk er at kommunen i stor grad styres av relativt selvstendige 

avdelinger som hver for seg har elementer av målstyring og internkontroll. Det er imidlertid 

lite som binder dette sammen.  Strategier og mål er utydelige eller fraværende på overordnet 

nivå og revisjonen mener det mangler elementer som gir styringen fart og retning. Revisjonen 

etterlyser derfor en lederstyrt top-down tilnærming med fokus på prioriterte mål i et system 

hvor også internkontrollaktiviteter inngår, og som avdelingene under må forholde seg til i sin 

styring. Internkontrollen bør også være dokumentert. 

 

I lys av dette, ser revisjonen det som positivt at kommunestyret har vedtatt at målstyring skal 

innføres. Det vil være flere systemer som kan brukes som ramme for målstyringen, og 

revisjonen har ingen formening om hva systemet skal hete. Her må kommunen finne en 

modell den selv finner tjenlig. Men revisjonen tror at de temaer som er omhandlet i denne 

rapporten, uansett system, vil være områder det er naturlig å gå inn på når kommunen skal 

utvikle sitt styringssystem. 

 

Ut fra de signaler som ligger i forarbeider til lovendringer til Kommuneloven, vektleggingen 

av egenkontroll fra departements side, oppfølginger i regi av Kommunenes sentralforbund 

etc., er det liten tvil om at Enebakk kommune har en vei å gå i forhold til det som avtegner 

seg som ”beste praksis”. Både de anbefalingene som revisjonen gir og synspunktene som 

ellers fremkommer i rapporten, må derfor forstås som innspill til det utviklingsarbeidet som 

kommunen skal gjøre. 

 

Revisjonen vil vise til det arbeidet som bl.a. kommer til uttrykk gjennom rapporten”85 

tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”
4
. Denne følges nå opp på flere nivåer og 

                                                 
4
 Vedlegg 2 - Tilrådingar om internkontrollen  (fra arbeidsgruppen ”85 tilrådingar for styrkt 

eigenkontroll”) 
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har også resultert i forslag til endringer til bl.a. kommuneloven. En av endringene er at 

kommunene heretter skal redegjøre for arbeidet med internkontroll i årsberetningen.  

 

I mandatet for arbeidsgruppen het det at denne skulle ”vurdera og føreslå tiltak for at 

kommunane og fylkeskommunane utvikler ein heilskapeleg internkontoll.” 

Arbeidsgruppens rapport peker på at interkontrollen knytter seg til ledelsen i kommunene. Det 

er videre et sentralt poeng at risikovurderinger i større grad bør legges til grunn i 

virksomhetsstyringen. 

 

Revisjonen vil dessuten vise til Kommunenes sentralforbund sin anbefaling om internkontroll, 

hvor tre forhold fremheves særlig: 

 

 Internkontroll og kontrollaktiviteter må være basert på risikostyring. 

 Internkontroll og kontrollaktiviteter må i større grad være en del av ordinær ledelse og 

virksomhets styring. 

 Det er nødvendig med formalisering av den internkontrollen som gjøres. 

 

Revisjonen vil også trekke frem de anbefalingene fra arbeidsgruppen som gjelder 

internkontroll spesielt, jfr vedlegg 2, som kan brukes som innspill i kommunens videre arbeid 

med dette. 
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5 Økonomiforvaltning 

5.1 Faktabeskrivelse 

 

I tillegg til den mer generelle beskrivelsen av kommunens internkontroll system, har 

revisjonen sett nærmere på internkontroll innenfor enkelte sider av økonomiforvaltningen. 

 

Vi har valgt å se nærmere på følgende områder: 

1. Regnskapsføring 

2. Lønnsprosessen 

3. Fakturering 

4. Finansoppfølging 

5. Attestasjon/anvisning 

5.1.1 Regnskapsføring 

Regnskapsavdelingen har i 2012 hatt lite skriftlige rutiner som regulerer regnskapsområdet. 

Kommunen har tidligere utarbeidet skriftlige rutiner for regnskapsavdelingen, men disse har 

ikke blitt vedlikeholdt og er ikke i bruk i dag. Kommunen har siden rutinene ble utarbeidet 

bl.a. innført nytt økonomisystem, og fått nye krav å forholde seg til etter bokføringsloven. 

 

Ved opplæring av nyansatte, gjennomgår regnskapssjef og nyansatt punkt for punkt hva 

oppgavene som skal gjøres innebærer. Den nye medarbeideren noterer da ned hva den skal 

gjøre, og dette fungerer som en slags rutine. 

 

Pr. i dag er det ikke utnevnt en fast stedfortreder som utfører oppgaver ved fravær i 

regnskapsenheten. I stedet avtaler regnskapssjef og medarbeiderne seg i mellom hvis en ansatt 

skal ha fri. Ved sykdom vil regnskapssjef være ansvarlig for å finne stedfortreder. 

 

Høsten 2012 har økonomiavdelingen satt i gang en prosess for å få skriftlig nedtegnet alle 

rutiner i økonomiavdelingen. Det er laget et regneark, med en kolonne pr. medarbeider, hvor 

medarbeiderne skal fylle inn alle oppgaver de gjør, når og hvor ofte de gjør dem. Når 

regnearket er fylt ut, skal økonomiavdelingen gjennomgå alle oppgavene, og det skal 

opprettes en stedfortreder for hver oppgave. En person vil ikke være stedfortreder for alle 

oppgavene til en annen person. Økonomiavdelingen har ikke satt en frist for når prosjektet 

skal være ferdigstilt. 

5.1.2 Lønnsprosessen 

Lønnsenheten har i 2012 vært underlagt organisasjons- og personalsjefen. Fra og med 

1.1.2013 vil lønnsenheten bli underlagt økonomisjefen. Lønnsenheten har hatt 1,5 

stillingshjemler i 2012, en lønningsansvarlig i 100 % stilling og en lønnsmedarbeider i 50 % 

stilling. 

 

Kommunen har utarbeidet skriftlige rutiner for lønnsutbetaling og etterarbeid. Rutinene gir 

oversikt over alle steg lønnsmedarbeider må gå gjennom hver måned i forbindelse med 

lønnsutbetaling. Rutinene gir ikke oversikt over dato for utarbeidelse, hvem som har ansvar 

for å vedlikeholde dem, og eventuell dato for gjennomgang av rutine.  

 

All dokumentasjon av betydning for den enkeltes arbeidsforhold (faste lønnsdata) skal 

oppbevares i personalmappen, bl.a. fastsettelse av ansiennitet, lønnstrinn, tiltredelsesmelding, 
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endring av betydning for arbeidsforholdet, fratredelse og vedtak ved lønnsopprykk. 

Lønnsenheten registrerer ovennevnte faste lønnsdata for alle ansatte. Registering og endringer 

i faste lønnsdata gjøres på bakgrunn av skriftlig dokumentasjon, signert og datert av personer 

med anvisningsmyndighet. Lønningsansvarlig har hatt ansvar for registrering av faste 

lønnsdata i 2012. Lønningsansvarlig registrerer selv endringer i faste data som gjelder henne. 

Lønningsansvarlig gjennomfører «egenkontroll» av de endringene/registreringene hun gjør. 

Egenkontrollen skjer mot skjerm, og det er derfor ingen dokumentasjon på dette.  

 

Variabel lønn, som for eksempel timelister, overtid og reiseregninger, registreres også på 

grunnlag av skriftlig dokumentasjon, datert og signert av arbeidstaker, og attestert og anvist 

av personer med fullmakt til dette. Grunnlag for variabel lønn blir arkivert i mappe alfabetisk 

på etternavn. Lønnsmedarbeider registrerer selv variabel lønn som gjelder henne. Kontroll av 

endringer i variable lønnsdata skjer ved at lønnsmedarbeider kjører en etterberegning 

(lønnsberegning) etter at hun har lagt inn variable data, for å sjekke at alt er blitt korrekt. 

Kontrollen skjer mot skjerm, og det er derfor ingen dokumentasjon på dette.  

 

Etter hver lønnskjøring, sender lønningsansvarlig en spesifisert konteringsliste for lønn til 

enhetene og avdelingene for kontroll. I henhold til Økonomireglementet av 04.04.11 kapittel 

VIII Anvisning, pkt. 2.5., skal enhetene og avdelingene kontrollere at lønnsutbetalingene er 

korrekte og umiddelbart gi tilbakemelding om feil.  Enhetsleder og kommunalsjef har ansvar 

for at lønnskontrollen finner sted, slik at feilutbetalinger unngås. Lønningsansvarlig har bedt 

enhetslederne om å gi tilbakemelding også hvis lønnsutbetalingen er korrekt. Kun et fåtall av 

enhetslederne gjør dette. 

 

I følge spørreundersøkelsen er enhetslederne enige i stor grad enige i at rutinene for kontroll 

av lønnsutbetaling er klare: 

 

 

5.1.3 Fakturering 

Revisor har gjennomgått kommunens rutiner for fakturering av brukerbetaling for barnehage 

og SFO, og husleie. 
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Kommunen har utarbeidet en skriftlig rutine for fakturering. Rutinen består av en generell del 

og tilleggsrutiner for noen av inntektene, bl.a. SFO og barnehage. I følge rutinen skal 

regnskapsenheten sende en liste over ”grunnlag for utfakturerte varer” til 

barnehagene/skolene før den tiende hver måned, og barnehagene/skolene skal melde tilbake 

om endringer før den tjuende hver måned. I følge informasjon fra regnskapsenheten, skal 

barnehagene/skolene gi tilbakemelding uansett om det må gjøres endringer eller ikke. Revisor 

har kontaktet barnehagestyrere og SFO-ledere og fått bekreftet at det gis melding til 

regnskapsenheten hver måned uavhengig av om faktureringsgrunnlaget er korrekt eller ikke, 

men måten tilbakemeldingen gis på synes å variere noe. Kommunens rutiner angir ikke 

hvordan regnskapsenheten ønsker å få tilbakemelding. Tilbakemeldingene har i 2012 ikke 

blitt arkivert systematisk, og det har derfor vært vanskelig å etterprøve om regnskapsenheten 

får tilbakemelding fra alle enheter hver måned.  

 

Kommunens rutine for fakturering inneholder også en tilleggsdel for husleie. Rutinen sier at 

husleiekontraktens første side skal sendes økonomiavdelingen ved nye leieforhold. I løpet av 

2012 har praksisen av denne rutinen blitt endret til at hele husleiekontrakten sendes til 

økonomiavdelingen. Husleiekontrakten brukes som grunnlag for faktureringen. Etter at 

detaljer for leieavtale er lagt inn i faktureringssystemet, vil faktureringen løpe inntil 

økonomiavdelingen får beskjed fra ansvarlig for eiendomsforvaltningen om endringer. 

Ansvarlig for eiendomsforvaltningen i kommunen kontrollerer ikke om utfakturert husleie er 

korrekt.  

 

Kommunen har et regneark som gir oversikt over alle utleieenheter som kommunen har, hvem 

som leier og til hvilken pris. Høsten 2012 har regnskapsavdelingen og ansvarlig for 

eiendomsforvaltningen gjennomført en vasking av regnearket. Etter vasking av regnearket, 

har økonomiavdelingen brukt dette som grunnlag for kontroll av om fakturering er korrekt. 

Fra og med slutten av 2012 har økonomiavdelingen innført en rutine som dokumenterer denne 

kontrollen. 

 

I spørreundersøkelsen kom det fram at enhetslederne i stor grad var enige i at kommunens 

rutiner for kontroll av inntekter er klare:

 
 

5.1.4 Finansoppfølging 
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Kommunen vedtok sitt nye finansreglement i juni 2010 i kommunestyresak PS 45/10. PwC, 

som uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning, bekreftet i brev av 16.04.10 at 

reglementet er i samsvar med formelle og intensjonelle krav i departementets forskrift av 9. 

juni 2009 (finansforvaltningsforskriften).  

 

I PS 45/10 ble det vedtatt at finansreglementet skulle vedtas av kommunestyret årlig, 

uavhengig av om reglementet skulle endres eller ikke. I PS 21/11 vedtok kommunestyret 

kommunens finansreglement for 2011. Kommunestyret har ikke vedtatt finansreglementet for 

2012. 

 

I PS 45/10 ble det også vedtatt at kommunen skulle selge seg ut av investeringer som bryter 

med nytt finansreglement, innen ett år. Investeringene dette gjaldt var Prime Office Germany 

AS og Orkla finans Asset Booster II. Pr. 31.12.12 hadde kommunen fortsatt eierandel i Prime 

Office Germany AS. Økonomiavdelingen har informert kommunestyret om dette i begge 

tertialrapporteringen for 2012, og skriver at de arbeider med å få best mulig pris på aksjene. 

Aksjene har steget i verdi i 2012. 

 

Kommunen etablerte i 2009 et investeringsutvalg bestående av rådmann, økonomisjef, 

regnskapssjef og ordfører, jf. saksnr 2006/158. Utvalgets mandat er å behandle alle 

investeringer og plasseringer av kommunale midler, med unntak av ordinære bankinnskudd 

inntil 2 millioner kroner. 

 

Finansområdet er underlagt økonomiavdelingen. I følge økonomisjefen, forholder kommunen 

seg til finansreglementet, og det er økonomiavdelingens ansvar å sørge for at 

finansreglementet følges. Alle de ansatte i økonomiavdelingen har et ansvar for å tilse at dette 

skjer. 

 

I følge økonomisjefen skal finansreglementet sørge for at finansforvaltningen utøves i tråd 

med gjeldende regler, lover og forskrifter. Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet, 

eller rutiner for opptak av lån. Økonomisjefen mener at dette pr i dag håndteres av 

økonomiavdelingen gjennom bruk av interne modeller som vil fange opp eventuelle avvik. 

Avdelingen er for øvrig i gang med å skrive rutiner for finansområdet inn i Kvalitetslosen. 

 

Kommunestyret vedtok i PS 45/10 «Instrukspakke og rutinebeskrivelser» for 

finansforvaltning, gjeldende til 01.10.11. Her tildeles det fullmakter fra rådmann til ulike 

personer i Enebakk kommune, og det gis instrukser på ulike områder, for eksempel for 

tildeling av forvaltningsmandat, egenhandel plasseringer, egenhandel derivater, låneopptak, 

rapportering og internkontroll. PwC bekreftet i brev av 16.04.10 at disse rutinene er i samsvar 

med formelle og institusjonelle krav i finansforvaltningsforskriften. Instruksene og rutinene er 

ikke oppdaterte eller vedtatt på nytt etter 01.10.11. 

 

I følge kommunens finansreglement skal rådmann minst to ganger i året legge fram rapporter 

for kommunestyret som viser status for kommunens finansforvaltning. Rapporten legges fram 

som en del av tertialrapportene. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en 

rapport for kommunestyret som viser status og utvikling gjennom året. Finansreglementet 

spesifiserer hva rapporteringen skal inneholde. Kravene til rapportering i finansreglementet 

oppfyller krav i finansforskriften. I 2012 har rådmannen i tertialrapportene rapportert særskilt 

på finansområdet. Årsrapport for 2012 vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av våren 

2013.  
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5.1.5 Attestasjon/anvisning 

Bestemmelser for attestasjons- og anvisningsfullmakt finnes i økonomireglementet kap. VIII. 

Attestasjons- og anvisningsfullmakt er delegert ut til enhetene. Regnskapssjef har ansvar for å 

ajourføre fullmaktene. Alle attestasjons- og anvisningsfullmakter skal gis av overordnet leder, 

som skal melde fra til regnskapssjef hvis det skjer endringer i rettigheter. Når ny rettighet 

tildeles, skal melding gis ved at standard skjema fylles ut og signeres. Hvis rettighet tas bort, 

informeres det som regel om dette via e-post. Regnskapssjef ajourfører fullmakter på 

grunnlag av dokumentasjon fra leder, og arkiverer dokumentasjonen i egen perm som 

oppbevares på regnskapssjefens kontor.  

 

Kommunen innførte elektronisk fakturabehandling i 2012. Dette skal sikre at det ikke er 

mulig å attestere eller anvise fakturaer uten at en har blitt tildelt fullmakt til dette i 

økonomisystemet Visma. I forbindelse med innføringen av elektronisk fakturabehandling ble 

det avholdt 2 halvdagskurs i samarbeid med konsulent fra Visma. Alle med attestasjons- og 

anvisningsmyndighet deltok på i alle fall ett av kursene. Det har også blitt delt ut hefte med 

brukerdokumentasjon til alle attestanter og anvisere i kommunen. 

 

Oppgavene til attestant og anviser er oppgitt på skjema for delegering av attestasjons- og 

anvisningsmyndighet, i tillegg til i økonomireglementet. 

 

Regnskapssjef har ikke innført rutine for jevnlig gjennomgang av tilganger mot ansattregister. 

Når ansatt slutter, skal leder, i tillegg til å sende melding til regnskapssjef, også sende melding 

til Øyeren IKT. Øyeren IKT vil da fjerne påloggingsidentiteten til den tidligere ansatte, og det 

skal da ikke være mulig å benytte attestasjons- og anvisningsrett selv om denne ikke er fjernet 

fra Visma.  

 

Når det gjelder enhetsledernes vurdering av rutiner som foreligger, er det i følge 

spørreundersøkelsen et overveiende flertall som mener at kommunen har klare rutiner for 

attestasjon og anvisning. 

 

5.2 Vurdering 

5.2.1 Regnskapsføring 

Det er positivt at kommunen har startet arbeidet med å få skriftlig nedtegnet alle rutiner i 

økonomiavdelingen, og at den på grunnlag av dette skal etablere struktur for arbeidsdeling. 

Ved utarbeidelse av struktur for arbeidsdeling, vil det bli utpekt fast stedfortreder som får 

ansvar for å gjennomføre spesifikke arbeidsoppgaver ved fravær. Revisjonen mener det er bra 

at en medarbeider ikke skal være stedfortreder for alle oppgavene til en annen medarbeider. 

Dette vil fordele arbeidsbelastningen på de ansatte ved fravær.  

 

Arbeidet med skriftlig nedtegning av rutiner er ikke ferdigstilt pr. 31.12.12., og 

økonomiavdelingen har foreløpig ikke satt seg en frist for når arbeidet skal være fullført.  

Revisjonen anbefaler at det settes en frist for når arbeidet skal være ferdig, for å sikre 

nødvendig fremgang.  For kommunens internkontroll er det viktig at slike rutiner og 

strukturer kommer på plass så raskt som mulig. 

 

Revisjonen anbefaler videre at økonomiavdelingen etablerer et system som sikrer jevnlig 

gjennomgang av alle rutiner på regnskapsområdet for å fange opp nødvendige endringer og 

sikre kvaliteten på rutinene. Det er viktig at kommunen synliggjør og dokumenterer en slik 
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gjennomgang. Kommunen bør angi hvem som er ansvarlig for at rutinene blir gjennomgått 

jevnlig. 

 

5.2.2 Lønnsprosessen 

Lønnsenheten er fra 1.1.2013 innlemmet i økonomiavdelingen. Revisjonen ser på dette som 

positivt. Lønnsenheten vil nå få et større faglig miljø å støtte seg på, og det vil bli enklere å 

innføre rutiner for arbeidsdeling. Fram til i dag har lønnsansvarlig måttet kontrollere sitt eget 

arbeid. Ved å bruke andre medarbeidere i økonomienheten, har kommunen mulighet til å få 

en uavhengig kontroll av innlagte lønnsdata. Dette vil gi en større tyngde til kontrollarbeidet. 

Revisjonen mener at kontrollene som gjøres bør dokumenteres ved at medarbeider som 

utfører kontrollen signerer og daterer for kontroll. Når kontroll foregår mot skjerm, kan en 

løsning på dokumentasjon av kontroll være at det utarbeides lister som stadfester hva som er 

kontrollert, med rubrikker for dato for kontroll, signatur og eventuelt et kommentarfelt. 

 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen i flere år har hatt skriftlige rutiner for 

lønnsarbeidet. For å sikre kvaliteten på rutinene anbefaler revisjonen at kommunen etablerer 

et system som sikrer jevnlig gjennomgang av rutinene. Det er viktig at kommunen synliggjør 

og dokumenterer en slik gjennomgang. Kommunen bør angi hvem som er ansvarlig for at 

rutinene blir gjennomgått jevnlig. 

 

Lønnsenheten har etablert mange viktige kontroller som gjennomføres ved hver lønnskjøring. 

Revisjonen vil anbefale at det også innføres en kontroll av at endringer i faste lønnsdata er 

korrekt, og at denne kontrollen gjennomføres før lønnsutbetaling. Kontrollen vil virke 

preventivt i forhold til feilutbetalinger. Kontrollen bør gjennomføres av en 

økonomimedarbeider som ikke har tilgang til å registrere i lønnssystemet. Kontrollen bør 

dokumenteres. 

 

I henhold til Økonomireglementet skal enhetene og avdelingene kontrollere at 

lønnsutbetalingene er korrekte og umiddelbart gi tilbakemelding om feil. Lønningsansvarlig 

har bedt enhetslederne om å gi tilbakemelding også hvis lønnsutbetalingen er korrekt. Kun et 

fåtall av enhetslederne gjør dette. Revisjonen anbefaler at økonomireglementet endres til at 

tilbakemelding skal gis uansett om lønnsutbetaling er korrekt eller ikke. Dette vil styrke 

kommunens internkontroll. 

 

5.2.3 Fakturering 

Det er positivt at kommunen har utarbeidet en skriftlig rutine for fakturering. Rutinen er ikke 

helt oppdatert i forhold til fakturering av husleieinntekter. I forhold til fakturering av 

brukerbetaling for SFO og barnehage er rutinen ikke spesifikk i forhold til hvordan 

enhetslederne skal gi tilbakemelding på hvorvidt fakturagrunnlaget er korrekt eller ikke. For å 

sikre kvaliteten på rutinene anbefaler revisjonen at kommunen etablerer et system som sikrer 

jevnlig gjennomgang av rutinene. Det er viktig at kommunen synliggjør og dokumenterer en 

slik gjennomgang. Kommunen bør angi hvem som er ansvarlig for at rutinene blir 

gjennomgått jevnlig.  

 

Enhetsledernes kontroll av fakturagrunnlaget som kommunen har innført for brukerbetaling 

av SFO og barnehage, er en god og viktig kontroll. Kontrollen gjennomføres av de personene 

som har best kunnskap om faktureringsrunnlaget, og som er uavhengige i form av at 

enhetslederne ikke har tilgang til å registrere i faktureringssystemet. Gjennom kontrollen 
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sikrer økonomiavdelingen at fakturagrunnlaget er korrekt og fullstendig. Revisjonen anbefaler 

at kommunen innfører slike kontroller også for andre områder der dette vil være naturlig, for 

eksempel at ansvarlig for eiendomsforvaltningen kontrollerer fakturagrunnlaget for husleie. 

Revisjonen anbefaler videre at kommunen etablerer et system for å dokumentere de 

kontrollene som er gjennomført. 

 

5.2.4 Finansoppfølging 

Kommunen har etablert et finansreglement, vurdert av PwC til å være i overensstemmelse 

med formelle og intensjonelle krav i departementets forskrift av 9. juni 2009, og følgelig også 

til å tilfredsstille krav i finansforskriften. I merknader til finansforskriften § 2 presiseres det 

som menes med regler for finansforvaltning. Her omtales bl.a. målsettinger, strategier, 

rammer og begrensninger knyttet til inngåelse av leasingavtaler. Kommunens finansreglement 

omhandler ikke forhold rundt inngåelse av leasingavtaler. 

 

I følge finansforskriften § 2 skal kommunestyret selv gi regler for kommunens 

finansforvaltning, og reglementet skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode. 

Kommunene står fritt til å vedta at dette skal gjøres oftere. I PS 45/10 vedtok kommunestyret 

i Enebakk at finansreglementet skal vedtas av kommunestyret årlig, uavhengig av om 

reglementet skal endres eller ikke. Kommunestyret vedtok ikke kommunens finansreglement 

for 2012. 

 

I følge finansforskriften § 8 skal det etableres administrative rutiner som sørger for at 

finansforvaltningen utøves i tråd med finansreglementet, gjeldende lov og forskrift, og at 

finansforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.  Det skal herunder etableres rutiner 

for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 

finansreglementet. Kommunestyret skal påse at uavhengig instans med kunnskap om 

finansforvaltning vurderer rutinene. Kommunestyret skal påse at slike rutiner er etablert og 

etterleves. 

 

Det er positivt at kommunen har etablert et investeringsutvalg. Revisjonen ser også positivt på 

at kommunen har startet arbeidet med å få nedtegne skriftlige rutiner på finansområdet. 

Revisjonen finner det imidlertid nødvendig å presisere at finansforskriften setter krav til at en 

uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning skal vurdere slike rutiner. I PS 45/10 

vedtok kommunestyret «Instrukspakke og rutinebeskrivelser, finansforvaltning». Dette er 

rutiner som allerede er vurdert av uavhengig instans til å oppfylle krav i finansforskriften. 

Revisjonen anbefaler at kommunen vurderer å oppdatere de allerede godkjente rutinene, og 

bruke disse i sin administrasjon av finansområdet. Revisjonen anbefaler videre at kommunen 

etablerer et system som sikrer jevnlig gjennomgang av rutinene på finansområdet for å sikre 

oppdaterte rutiner og instrukser. Det er viktig at kommunen synliggjør og dokumenterer en 

slik gjennomgang. Kommunen bør angi hvem som er ansvarlig for at rutinene blir 

gjennomgått jevnlig. 

 

I tråd med finansreglementet, har rådmannen i 2012 i tertialrapportene rapportert særskilt på 

finansområdet. Revisor mener at rapporteringskravene til en stor del er oppfylt. Revisor ser 

for øvrig lite spor etter rapportering på «Grad av risiko i porteføljene; målt som Value at Risk 

ved 3 standardavvik». I henhold til ordlisten til finansreglementet vil en slik rapportering 

innebære beregning av verdi dersom det verste som kan skje inntreffer innenfor en tidsperiode 

og med bestemt grad av sikkerhet. I forhold til rapportering for passiva, har rådmannen ikke 
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vist hvordan gjelden er satt sammen, samt forfallstidspunkt for gjelden. Det kan også synes 

som om tabell som bl.a. viser 3MND NIBOR ikke har vært oppdatert i 2012. 

 

5.2.5 Attestasjon/anvisning 

Kommunen har etablert bestemmelser for attestasjons- og anvisningsfullmakt i sitt 

økonomireglement, og regnskapssjef er tildelt ansvar for å ajourføre fullmaktene.  Kommunen 

har i 2012 endret system for attestasjon- og anvisning, og sørget for at alle med attestasjons- 

og anvisningsmyndighet har fått tilbud om opplæring. Revisjonen er positiv til dette, og til at 

et overveiende flertall av enhetslederne mener at kommunens rutiner for attestasjon- og 

anvisning er klare. 

 

Kommunen har ikke innført rutine for jevnlig gjennomgang av attestasjons- og 

anvisningsfullmakter i Visma. I henhold til «Anbefaling til God IT-skikk (nr. 2)» pkt. 2.5 bør 

en sørge for at ansatte har riktige rettigheter i systemet, og det bør utføres regelmessige 

tilgangsrevisjoner. På bakgrunn av dette anbefaler revisjonen at kommunen etablerer rutine 

for å sikre jevnlig tilgangskontroll av attestasjons- og anvisningsfullmakter i Visma. Det er 

viktig at kommunen synliggjør og dokumenterer en slik tilgangskontroll, og at kommunen 

angir hvem som er ansvarlig for at kontrollen gjennomføres. 

 

 

5.2.6 Konklusjon - økonomiforvaltning 

Revisjonen har gjennomgått og vurdert intern kontrollen i utvalgte deler av kommunens 

økonomiforvaltning. Revisjonen merker seg at økonomiavdelingen har rutiner på flere 

områder og at den er i ferd med å etablere ytterligere rutiner. Økonomiavdelingen er også i 

ferd med å etablere en struktur for arbeidsdeling der det vil bli utpekt fast stedfortreder på 

oppgavenivå. For kommunens intern kontroll er det viktig at slike rutiner og strukturer 

kommer på plass så raskt som mulig. 

 

Kommunen har ikke hatt system for jevnlig evaluering av rutiner. Revisjonen vil i denne 

forbindelse vise til beste praksis som tilsier at rutiner bør gjennomgås, følges opp og 

oppdateres jevnlig. 

 

For finansområdet vedtok kommunestyret en rekke tiltak i 2009 og 2010, for å sikre at krav i 

finansforskriften overholdes. Kommunen har ikke klart å følge opp alle tiltak i 2012. 

Økonomiavdelingen jobber med å få på plass skriftlige rutiner på finansområdet. For 

kommunens internkontroll er det viktig at slike rutiner kommer på plass så raskt som mulig. 

 

Kommunen har etablert bestemmelser for attestasjons- og anvisningsfullmakt, og fått på plass 

et elektronisk system for godkjenning som enhetslederne i kommunen er fornøyd med. 

Kommunen har ikke innført rutine for tilgangskontroll av fullmakter i Visma. «Anbefaling til 

god IT-skikk nr. 2» anbefaler at tilgangskontroller gjennomføres regelmessig. 
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6 Anbefalinger 
Revisjon vil anbefaler følgende tiltak som kan bidra til forbedringer innen Enebakk 

kommunes helhetlige internkontroll samt internkontroll innen økonomiforvaltningen: 

 

1. Innføre en helhetlig internkontrollsystem som en integrert del at styringen i 

forbindelse med at kommunen skal innføre målstyring fra 2014. Revisjonen viser også 

til tilrådingar om internkontrollen fra rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll 

i kommunane”, som kan gi innspill i denne prosessen (vedlegg 2) 

 

2. Gi føringer for hvordan de etiske retningslinjene skal holdes levende i hele 

organisasjonen. 

 

3. Sikre at enhetslederne har tilstrekkelig kompetanse i økonomi. 

a. Følge opp tilbakemeldingene fra enhetsnivå om at økonomiverktøyet ikke gir 

god nok informasjon. 

 

4. Vurdere om delegeringsreglementet uttrykker ansvar og fullmakter på en tilstrekkelig 

presis måte. 

 

5. Tilstrebe en budsjett- og rapporteringsprosess som i større grad synliggjør 

konsekvenser av de tallstørrelser som presenteres. 

 

a. Legge til rette for tverrprioriteringer mellom avdelingene 

 

6. Påse at avvik fra mål blir fulgt opp, og at erfaringene blir utnyttet til forebygging og til 

å forbedre tjenestene. 

 

7. Det bør settes en frist for når arbeidet med skriftlig nedtegning av rutiner for 

regnskapsføring og etablering av struktur for arbeidsdeling med stedfortreder skal 

være ferdigstilt. 

 

8. Etablere et system som sikrer jevnlig gjennomgang av alle rutiner for 

økonomiforvaltning og at kommunen synliggjør og dokumenterer en slik 

gjennomgang. Revisjonen viser videre til spesifikke anbefalinger under pkt. 5.2. for 

lønn, fakturering og attestasjon/anvisning. 

 

9. Påse at finansreglementet vedtas årlig, at «Instrukspakke og rutinebeskrivelser» blir 

oppdatert jevnlig og at rapporteringen til kommunestyret er i henhold til krav i 

finansreglementet. 
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7 Rådmannens uttalelse 
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8 Revisjonens kommentar til rådmannens 
høringsuttalelse 

 

Revisjonen har ingen særskilte merknader til rådmannens uttalelse. 
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Vedlegg 1 - Revisjonskriterier 

 

Internkontroll 
 

Administrasjonssjefens kontrollansvar følger av kommunelovens § 23. 2. ledd som bl.a. sier 

at: 

 

”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.” 

 

Hva som ligger i begrepet ”betryggende kontroll” er ikke nærmere definert i loven. Imidlertid 

er innholdet i begrepet noe mer konkretisert i forarbeidene til bestemmelsen. Ot.prp.nr.70 

((2002-2003):104) viser til at ”… selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag 

ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte 

ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal 

bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, …” 

 

Kommunenes sentralforbund viser på sine internettsider til at internkontrollbegrepet brukes 

for å beskrive det ansvar og de oppgaver som ligger til administrasjonssjefen etter 

kommuneloven § 23 nr. 2. Det er noe uklart hvor omfattende ansvar loven her legger på 

administrasjonssjefen. I snever forstand dreier dette seg om økonomisk internkontroll – altså 

for eksempel å sørge for gode rutiner for inn- og utbetalinger for å minske muligheter for 

økonomiske misligheter.  I vid forstand dreier det seg om en administrativ leders ansvar for å 

ha tilstrekkelig systemer til å gi informasjon om hvorvidt virksomheten når de mål som er 

satt, innenfor rammen av lover og regler, på en kostnadseffektiv måte.  

 

Revisjonen vil også vise til rapporten fra arbeidsgruppen for vurdering av styrket egenkontroll 

i kommuner og fylkeskommuner (”85 tilrådingar”). Denne fikk som oppgave bl.a. å se på 

internkontrollen, herunder ”å føreslå tiltak for at kommunane skal utvikle ein heilskapelig 

internkontroll”. 

 

Revisjonen mener dette betyr at internkontrollen skal styrkes i kommunene. Prop.199 L(2011-

2012) inneholder også forslag til endring av kommuneloven der det legges opp til at 

årsrapporten også skal ”redegjøre for tiltak som er iverksatt og planlagt iverksatt for å sikre 

betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten”(endring til § 48). 

 

Temaet er også satt på dagsorden av KS Effektiviseringsnettverk hvor det gjennomføres 

strukturerte programmer mellom deltagende kommuner. 

 

Som grunnlag for revisjonskriterier, har revisjonen tatt utgangspunkt i en internasjonal 

anerkjent modell for internkontroll, som et rammeverk for forståelse av internkontroll. Vi har 

i tillegg lagt fokuset på økonomistyring som et viktig element innenfor dette rammeverket. 

Internkontroll blir i denne modellen definert som: 

 

”Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av 

foretakets styrende organer, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet 

vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: 
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 målrettet og kostnadseffektiv drift 

 pålitelig ekstern regnskapsrapportering 

 overholdelse av gjeldende lover og regler.” 

 

Det finnes en rekke tilpasninger til denne definisjonen, men den danner likevel grunnlaget for 

forståelsen av internkontroll. For vårt formål er det naturlig også å trekke inn pålitelig intern 

rapportering samt overholdelse av interne retningslinjer og vedtak. 

 

Fem sentrale komponenter utgjør grunnlaget for å oppfylle de tre nevnte målsettingene; 

kontrollmiljøet, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon samt 

overvåkning. 

 

Kontrollmiljøet danner grunnlaget som de andre komponentene bygger på i et 

internkontrollsystem.  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 

 

Risikovurderingen forutsetter at det settes mål for virksomheten. Risiko er forhold som kan 

hindre måloppnåelsen. Dette kan være eksterne forhold som lovendringer, endringer i 

skatteinngang og lignende, eller interne forhold knyttet til organisering, kompetanse med mer. 

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. For kommunen er 

håndtering av endringer og uforutsette hendelser viktig for å styre driften innenfor vedtatte 

økonomiske rammer og mål. 

 

En forutsetning for å kunne vurdere risiko er at det er etablert gode styringsmål knyttet til 

hvert nivå i organisasjonen. Risikoanalyser er sentralt i et internkontrollsystem og danner et 

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 risiki som kan påvirke oppnåelsen av 

virksomhetens målsetninger. 

 Et system for å fastsette tiltak for å håndtere identifisert risiko som kommunen ønsker 

å eliminere og for å følge opp tiltak. 

 

Kontrollaktivitetene omfatter handlingsplaner og rutiner for å sikre at tiltakene som er 

identifisert for å kontrollere risiko, blir gjennomført. Valg av kontrollaktiviteter bør vurderes i 

forhold til kostnad og nytte av redusert risiko.  Dette innebærer å prioritere kontroll av 

utviklingen på områder som kan få vesentlige konsekvenser hvis forutsetningene svikter. 
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Informasjon og kommunikasjon.   

 

Informasjon er viktig på alle nivåer i en organisasjon for å kunne nå fastsatte målsettinger. 

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 

ansvarsoppgaver. Informasjonssystemene skaffer informasjon om drift, økonomi og 

overholdelse 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 

 Kommunikasjon mellom berørte ansatte og mellom ledelse og ansatte 

 

Overvåking skal sikre at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført. Resultater 

skal følges opp mot de mål som er fastsatt. Dette kan gjøres gjennom kontinuerlig 

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 

 Interne evalueringer av IK-systemet 

 Iverksetting av korrigerende tiltak 

 

Internkontroll - økonomiforvaltning 
 

Kommuneloven med flere forskrifter stiller krav til økonomiforvaltningen. Utover dette 

reguleres økonomiforvaltningen av ulike reglementer, instrukser og rundskriv som 

kommunene selv utarbeider. Av disse er økonomireglementet og finansreglementet blant de 

mest sentrale. 

 

I rapporten «Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering» (KPMG, 

2011) kom det fram at kommunens internkontroll innen økonomiforvaltningen fremstod som 

noe mer utviklet enn innenfor andre områder, bl.a. fordi en stor andel av deltakerne i 

undersøkelsen hadde klare rutinebeskrivelser innenfor økonomiforvaltningen. En forutsetning 

for at rutinebeskrivelser skal være klare, er at de er skriftlige. I rapporten påpekes det også at 

det ved etablering av et internkontrollsystem er viktig at systemet er i utvikling og brukes. 
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Systemet må følges opp og vedlikeholdes, slik at det er tilstrekkelig tilgjengelig og har effekt. 

Det bør for eksempel gjennomføres en årlig gjennomgang av rutinene for å vedlikeholde 

internkontrollsystemet. 

 

Ut fra analyser av beste praksis, og på bakgrunn av Kommuneloven av 25/9-92 nr. 107, 

kapittel 8 og 9 - regler om økonomiforvaltningen i kommunene, forskrifter til kommuneloven, 

samt kommunens reglement og vedtak, har revisjonen lagt til grunn følgende kriterier for 

økonomiforvaltningen: 

 

- Skriftlige rutiner, som gjennomgås, følges opp og vedlikeholdes jevnlig. 

- Dokumentasjon av kontroller 

- System for stedfortreder ved fravær 

- Arbeidsdeling; tildeling av ansvar til ulike personer for godkjenning, registrering og 

kontroll 

- Finansreglement skal vedtas årlig av kommunestyret, og det skal rapporteres til 

kommunestyret på finansområdet 3 ganger i året 
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Vedlegg 2 – TILRÅDINGAR OM INTERNKONTROLLEN   
(fra arbeidsgruppen ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll”) 

 

 Tilråding 12: Kommunane må arbeide for å styrkje internkontrollen. Dette 

arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet med å sikre kvalitet i tenestene, effektiv 

ressursbruk og god folkevald styring. 

 Tilråding 13: Administrasjonssjefane må gjere seg opp ei meining om kva for tenking 

som har prega arbeidet med internkontroll i kommunen til no, og vurdere om andre 

modellar eller retningar vil høve betre for utviklinga fra 

 Tilråding 14: Administrasjonssjefane bør basere den vidare utviklinga av 

 internkontrollen på ein risikoanalyse. 

 Tilråding 15: Det er behov for rettleiing om gjennomføring av heilskaplege 

risikoanalysar i kommunane. 

 Tilråding 16: Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei 

formalisering vil gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringar i 

omgivnadene og habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske minnet. 

 Tilråding 17: Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av 

verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av 

kontrollaktivitetar. 

 Tilråding 18: Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering av 

internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad.  

 Tilråding 19: Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie 

for roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i 

desse dokumenta. 

 Tilråding 20: Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av 

kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal vere 

ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen.  

 Tilråding 21: Kommunane bør ha ei systematisk tilnærming til kompetanseutvikling 

og ‐sikring, gjennom opplæringstiltak og informasjon og ved rekruttering. 

 Tilråding 22: Kommunane bør i den løpande drifta av internkontrollen prioritere nok 

ressursar og prioritere naudsynt vedlikehald høgare. Sentralt i eit velfungerande 

vedlikehaldsregime er det at ansvaret for oppdatering/revidering av dokumentasjonen 

er tydeleg plassert. Det er vidare sentralt at oppdateringar/revideringar av til dømes 

risikovurderingar og dokumentasjon skjer regelmessig og i faste intervall, til dømes i 

eit internkontrollårshjul. 

 Tilråding 23: Kommunane bør etablere tiltak som sikrar god løpande informasjon og 

kommunikasjon til leiarar og medarbeidarar, og som sørgjer for at dei naudsynt 

opplæring og kompetanse. Vidare må administrasjonssjefen ta ansvaret for 

 for å følgje opp internkontrollen systematisk og reagere ved avvik og brot. 

 Tilråding 25: Administrasjonssjefen bør årleg rapportere om arbeidet med 

internkontrollen til kommunestyret 

 Tilråding 26: Departementet bør vurdere korleis eit krav om at administrasjonssjefen 

skal rapportere til kommunestyret om arbeidet med internkontrollen, kan utformast og 

takast inn i kommunelova. 
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 Tilråding 33: Internkontrollen til administrasjonssjefen må omfatte finansforvaltninga 

og vere tilpassa den risikoen som finansreglementet opnar for å ta. 

 Tilråding 34: Det er behov for rettleiing til folkevalde i kommunestyra og i 

kontrollutvala om finansforvaltning og kontrollen med finansforvaltninga. Tilråding 

35: Departementet bør vurdere revisor sine oppgåver i samband med 

rekneskapsrevisjonen med sikte på å klargjere om revisor skal vurdere om 

finansforvaltninga er i tråd med finansreglementet. 

 Tilråding 36: Departementet bør vurdere omtalen i kommunelova av 

internkontrollansvaret til dagleg leiar i kommunale føretak. Ein aktuell presisering i § 

71 nr. 2 kan vere: ”Daglig leder skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at det er gjenstand for betryggende 

kontroll.” 

Del 2 Aktørane og verkemidla i eigenkontrollen 

 Tilråding 37: Staten bør sørgje for at kommunane får ei oppdatert oversikt over 

føresegner i lover og forskrifter som det er eit krav at dei følgjer op internkontroll. 

 Tilråding 38: Det er behov for ein rettleiar som gir konkrete råd til 

administrasjonssjefar og andre om arbeidet og utfordringane med internkontroll i 

kommunane. Rettleiaren bør mellom anna omtale gjennomføring av risikovurderingar, 

utforming av kontrollaktivitetar, oppfølging og vedlikehald av kontrollregimet og 

samspelet mellom internkontrollen og andre delar av eigenkontrollen og  

styringssystem 

 

 


