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1. Sammendrag og forslag til tiltak 

BDO har på oppdrag for kontrollutvalget i Vestby kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av 

rådmannens internkontroll. Formålet er å undersøke om rådmannsnivået i kommunen ivaretar krav 

som stilles til «betryggende kontroll». Internkontroll er vidtfavnende, men har klare formål, og 

innebærer vurdering av komponenter som har betydning for internkontrollen. Etter avtale med 

kontrollutvalget skal denne revisjonen rette seg mot rådmannens oppfølging av internkontrollen, 

likevel med vurdering av alle kontrollkomponentene. Det er således ikke den samlede 

internkontrollen i Vestby kommune som er undersøkt. 

Vi har vurdert informasjon fra intervjuer og dokumenter opp i mot de ulike kontrollkomponentene i 

KS’ veileder for god internkontroll i kommuner, som også har forankring mot et rammeverk for 

internkontroll. Som nevnt ovenfor har revisjonen et fokus på rådmannens oppfølging av 

internkontrollen, og denne er i KS’ veileder, vist i figuren nedenfor, konkretisert for rådmannens 

oppfølging. Vi har lagt denne tilnærmingen til grunn for informasjonsinnsamlingen og våre 

vurderinger, sammen med de normative kontrollkomponentene. 

Oppfølgingspunkter Form og frekvens 

Risikobasert internkontroll 

Resultater til rådmannen en gang årlig for de områder som er 
gjennomgått det enkelte år 

Omtales i årsrapport 

Avklar ønsket rapportering (oppsummering) av aktiviteter og 
resultater til folkevalgt nivå, typisk orienteringssak 

Avvikshåndtering 

Samkjøres med ordinær rapportering, kvartal eller tertial 

Avklar ønsket rapportering (oppsummering) av aktiviteter og 
resultater til folkevalgt nivå, typisk orienteringssak 

Vurderinger, sammenligning 
og aggregering 

Rådmannen etterspør lederens oppfølging gjennom lederavtaler 
og styringsdialog (formalisering)  

Rapportering som del av ordinær rapportering, jfr. ovenfor 

Kontinuerlig rapportering i organisasjonen – mulighet for 
sammenligning og aggregering på ethvert tidspunkt 

Rapportering som del av ordinær rapportering og i styringsdialog, 
jf. ovenfor 

Kommenteres evt. i prosa, informasjon om avbøtende tiltak/hva 
er gjort 

Rapportering som del av ordinær rapportering og i styringsdialog, 
jf. ovenfor 

Figur 1: Rådmannens oppfølging. (Kilde: KS) 
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Det er vår overordnede konklusjon at rådmannen i Vestby har en tilfredsstillende oppfølging av 

internkontrollen i kommunen. 

Kontrollmiljøet i kommunen er egnet til å bidra til god styring og kontroll med kommunens 

aktiviteter, og de etiske retningslinjene bidrar etter vår vurdering til gode holdninger blant ledelse 

og ansatte. Praksis med signering på at man har satt seg inn i retningslinjene bør imidlertid bedres, 

dvs. at man er mer sikker på at disse er lest og forstått. Kommunens varslingsordning oppfattes som 

lett tilgjengelig, og retningslinjene for varsling er egnet til å bidra til ønsket adferd. Manglende 

ajourføring av videredelegeringen fra rådmann til resultatområdeledere, bør gjennomføres, men er 

også for tiden under revisjon. Inkludering av vare- og tjenestemottak som roller i 

fakturahåndteringen i delegeringsreglementet vil etter vårt syn også styrke internkontrollen i 

kommunen. Kommunens praksis knyttet til kompetansehevende aktiviteter synes hensiktsmessig.  

Kommunens praksis for risikovurderinger som del av internkontrollen, oppfyller etter vår vurdering 

ikke kriteriene for det som regnes som god praksis. Det er likevel vår konklusjon at kommunens 

gjennomføring av uformelle risikovurderinger bidrar til å kartlegge forhold som kan påvirke 

måloppnåelsen i negativ retning. Kommunens fokus på, og forebyggende arbeid mot, sykefravær er 

som et eksempel på en pragmatisk tilnærming til risiko, og hvordan en slik risiko følges opp.  

Rapporteringen i kommunen anses som tilfredsstillende for økonomi- og medarbeiderdimensjonen, 

men etter vårt syn bør kommunen utvide den månedlig oppfølgingen til også å omfatte tjenester til 

innbyggerne. Ledelsens fokus på, og tiltak mot mobbing i skoletiden, herunder klargjøring av hva 

mobbing innebærer overfor elever, vurderes som hensiktsmessige oppfølgingstiltak for de 

enkeltsituasjonene kommunen har opplevd. 

Tilgjengelighet ved «åpen dør»-praksis er positivt. Det er vår vurdering at den gjensidige, 

tillitsbaserte styringen i kommunen er hensiktsmessig, og at rådmann involveres og informeres der 

dette anses nødvendig. Rådmannen følger nøye opp kommunen, både via virksomhetslederne og 

gjennom egen involvering. Rådmannens direkte kontakt med kommunens innbyggere sender etter 

vår vurdering et tydelig signal om ledelsens involvering og holdning. 

Basert på denne forvaltningsrevisjonen fremmer vi følgende forslag til tiltak: 

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske retningslinjene i kommunen.  

2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i forbindelse med 

risikoene. 

3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i månedsrapportene.  
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2. Bakgrunn, problemstilling, angrepsvinkel og avgrensing 

2.1. Bakgrunn og problemstilling 

Kontrollutvalget i Vestby kommune har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av 

rådmannens internkontroll. Formålet med revisjonen er å undersøke om krav til «betryggende 

kontroll» ivaretas av rådmannsnivået i kommunen, jf. kommunelovens § 23 nr. 2. Oppdraget har et 

ledelsesperspektiv, og rådmannens oppfølging av internkontroll er fokuset. Følgende problemstilling 

er lagt til grunn for forvaltningsrevisjonen: 

 

 

Har rådmannen tilfredsstillende oppfølging av internkontrollen? 

 

Problemstillingen belyses med vurdering av komponentene i COSO-modellen1:  

- Kontrollmiljøet og etablering av fundament for internkontroll. 

- Risikovurderinger og rapportering/aggregering til ledelsesnivået. 

- Kontrollaktiviteter og rapportering av avvik til ledelsesnivået. 

- Informasjonsflyt i organisasjonen om oppfølgingsaktivitetene. 

- Overvåkning av oppfølgingsaktivitetene og iverksetting av tiltak. 

Disse vurderingene er nærmere konkretisert og avgrenset i samsvar med KS’ metodiske rammeverk 

for rådmannens internkontroll2: 

Komponent Beskrivende forhold 

Kontrollmiljø Etikk, varsling, prosedyrer og retningslinjer, organisering, ansvar 
myndighet og kompetanse 

Risikovurderinger Risikokartlegging og risikovurdering 

Kontrollaktiviteter Nøkkelkontroller for vesentlige risikoer og avvikshåndtering 

Informasjonsflyt Formidling og oppfølging av vesentlige svakheter i internkontrollen 

Oppfølging Resultater av iverksatte tiltak, evaluering og eventuell justering 

Tabell 1 Fem komponenter for å belyse problemstillingen. (Kilde: BDO) 

 

2.2. Angrepsvinkel 

Problemstillingen er forankret i rammeverket for internkontroll etter COSO-modellen. Både 

kommunelovens begrep om «betryggende kontroll», og COSO-modellens kontrollkomponenter, er 

vidtfavnende, og for å konkludere på internkontroll i en kommune, ville dette bli en formidabel 

oppgave. Etter samråd med kontrollutvalget er det derfor avklart at internkontrollen skal ses på i et 

ledelsesperspektiv og med kommunen som helhet. En kilde har vært KS’ veiledning til internkontroll 

                                                           
1 Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO). 1992.  
2 KS, Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus, 2013.  
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«Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus». Den er presentert slik i en samlet 

modell:  

 

Figur 2: Samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner. (Kilde: KS) 

Rådmannen skal følge opp internkontrollen som en naturlig og integrert del av ledelse og styring i 

kommunen. Det framheves at det er den sektorovergripende internkontrollen hvor rådmannens 

«personlige» engasjement primært bør rette seg mot, og at rådmannen på dette nivået bør ha mer 

detaljert innsikt i både risiko og kontrolltiltak enn det som kan forventes tilsvarende overfor 

tjenesteproduksjon og støtteprosesser. Den sektorovergripende internkontrollen skal bidra til 

styring og kontroll på områder som etikk, korrupsjon og misligheter, organisering, ansvar, 

myndighet og kompetanse. I Vestby kommune er det en «flat» organisasjon, der rådmannen har 

direkte og løpende kontakt med tjenesteområdene. Innretningen på forvaltningsrevisjonen må ta 

hensyn til dette. 

Det er viktig at rådmannen, i sin oppfølging av internkontrollen, etterspør og mottar relevant og 

viktig informasjon. Da bør det legges vekt på at risikoer og avviksbasert kunnskap blir aggregert til 

rådmannsnivået, samt at oppfølgingen skjer innenfor den rapporteringen og styringsdialogen som 

allerede er etablert.  

Rådmannens oppfølging vil i stor grad komme til uttrykk i ulike former for rapportering. Dette kan 

være både månedlig, tertialvis og årlig. I formell rapportering til politiske organer kan både 

«tradisjonelle rapporteringsområder» og internkontroll være omfattet. Dette kan eksemplifiseres 

slik3:  

- Økonomi; status og prognose, utbyggings-/investeringsprosjekter. 

- Tjenesteproduksjon; status, måloppnåelse, prognose. 

- Medarbeidere; sykefravær, status, prognose og medarbeidertilfredshet. 

- Internkontroll; status innmeldte og lukkede avvik, gjennomførte kontroller, resultater og 

iverksatte tiltak, forslag til nye tiltak eller kontroller på bakgrunn av erfaringer eller analyser, 

eventuelt klargjøring av ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak.  

- Oppfølging av politiske vedtak; status for vedtak, oppføling og gjennomføring.  

Rådmannens oppfølging innebærer å ha iverksatt hensiktsmessige rapporteringsrutiner slik at 

rådmannen får kunnskap om risikoer og avvik på et så tidlig tidspunkt at nødvendige tiltak kan 

settes inn i tide. I relasjon til formålene med internkontrollen retter dette seg mot både mål- og 

kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, pålitelig regnskapsrapportering og etterlevelse av lover og 

regler. Det er naturlig at alle disse formålene inngår i den oppfølgingen som rådmannen forventes å 

                                                           
3 Jfr. KS’ Rådmannens internkontroll, kapittel 9.4.  
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gjennomføre for å kunne ha betryggende kontroll. Likevel må formålene ses i et helt overordnet 

perspektiv. Vestby kommune rapporterer på et målstyringsformat, og det er naturlig at dette inngår 

i en vurdering av form og innhold. 

 

2.3. Avgrensinger 

Dette prosjektet er gjennomført som en forvaltningsrevisjon på oppdrag for kontrollutvalget i 

Vestby kommune, jf. kommuneloven § 77 nr. 4. Revisjon og forvaltningsrevisjon skal utføres i 

henhold til “god kommunal revisjonsskikk”, jf. kommuneloven § 78 nr. 1 og 2. Prosjektet er derfor 

gjennomført i henhold til RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges 

kommunerevisorforbund den 1. februar 2011. Revisjonen er gjennomført i perioden september-

november 2013. 

Vårt arbeid og våre vurderinger bygger på de samtaler og intervjuer vi har utført med rådmann og 

ledere for utvalgte resultatområder i kommunen, samt det skriftlige materialet som er stilt til vår 

disposisjon. Ledere for resultatområder er valgt ut på bakgrunn av samtale med rådmann, og er 

ment å dekke de «store» sektorene skole, eiendom samt pleie og omsorg. Videre er ansiennitet på 

ledernivå lagt til grunn for utvalget. Våre analyser er begrenset til denne informasjonen. BDO finner 

det riktig å presisere at vi ikke kan påta oss ansvar for fullstendigheten eller riktigheten i det 

grunnlagsmaterialet som har vært utgangspunkt for våre vurderinger. 

Internkontroll er som nevnt vidtfavnende, men har klare formål, og innebærer klare vurderinger av 

kontrollkomponenter. Denne revisjonen er avgrenset til å gjelde rådmannens oppfølging av 

internkontroll, dog med vurdering av alle kontrollkomponentene i lys av rådmannens oppfølging. 

Revisjonen skal derfor vurdere hvorvidt rådmannens oppfølging av internkontrollen er innrettet på 

en hensiktsmessig måte, og om den er egnet til å bidra til å tilfredsstille kommunelovens § 23 nr. 2 

med krav om “betryggende kontroll”. På grunnlag av dette kan revisjonen således ikke konkludere 

på den samlede internkontrollen i Vestby kommune. 

 

 

3. Metode og kvalitet 

3.1. Metodevalg og informasjonsinnhenting 

Informasjonsinnsamlingen og kartleggingsarbeidet som forvaltningsrevisjonen har lagt til grunn, er 

gjennomført med dybdeintervjuer og dokumentanalyser. 

Det ble gjennomført en innledende samtale med rådmann der det blant annet ble foreslått 

resultatområdeledere (heretter RO-ledere) som kunne inngå i dybdeintervjuer. Det ble deretter 

gjennomført dybdeintervjuer med disse utvalgte RO-lederne. Samtlige intervjuer ble gjennomført 

som semi-strukturerte samtaler, det vil si samtaler hvor tema og enkelte spørsmål er fastsatt på 

forhånd, men hvor det også er åpent for oppfølgingsspørsmål og utdypning innenfor temaområder 

som enten respondentene eller revisor ønsker å komme nærmere inn på. En intervjuguide med lik 

tematisk inndeling ble benyttet i dybdeintervjuene. Det ble gjennomført samtale og 

dybdeintervjuer med følgende personer: 
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Innledende samtale gjennomført 22. september 2014 

- Konstituert rådmann Sjur Authen 

Dybdeintervjuer gjennomført 14. oktober 2014 

- RO-leder Skole Sverre Korslund 

- RO-leder Sykehjemmet Torhild Kongshaug 

Dybdeintervjuer gjennomført 15. oktober 2014 

- Personal og organisasjonssjef Rune Sletner 

- RO-leder Eiendom Jannecke Wold 

Omfanget av samtaler som er gjennomført, og dokumenter som er gjennomgått, er vurdert som 

tilstrekkelig for å gi en god forståelse av kommunens status på det reviderte området. Det er ikke 

innhentet opplysninger som faller under personopplysningsloven under revisjonen. 

Vi har innhentet dokumenter fra kommunen og fra nettsider, som omfatter: 

- Vedtatt handlingsprogram 2014-2017 

- Kommunens etiske retningslinjer og verdigrunnlag 

- Ledelsesprinsipper, kriterier og rammevilkår for ledere i kommunen 

- Eksempel på lederavtale (sladdet) 

- Delegeringsreglement for Vestby kommune 

- Reglement for videredelegering fra administrasjonssjefen til resultatområdeledere 

- Eksempel på «Ord fra rådmannen» i «Rødkløveren» 

- Illustrasjon på HMS-håndboka og Personalhåndboka 

- Regler og rutiner for varsling 

- Varslingsplakaten 

- Vedtatt økonomireglement datert 21.juni 1999 

- Økonomihåndbok 

- Årsberetning og årsmelding for 2013 

- Tertialrapport 1 og 2 i 2014, tertialrapport 1 og 2 i 2013 

- Månedsrapporter for resultatområdene mars og oktober i 2013, samt februar, mai og juli i 2014 

- Referat for ledermøte uke 34 og 37 

- Virksomhetsplaner for skole, barnehage, sykehjem og sentraladministrasjonen 

- Strategiplan skole 2014-2017 

- Kompetanseplan barnehager 2014 

- Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 

 

3.2. Høring, verifikasjon og kvalitetssikring 

Opplysninger fra dybdeintervjuene som benyttes som fakta og funn, er verifisert av RO-lederne. 

Videre er det gjennomført høring ved at administrasjonen har fått et utkast av rapport til 

gjennomlesing og kommentar. Kommunen er gjennom disse to mekanismene gitt anledning til å 

korrigere faktafeil og avklare misforståelse4. Vi har også sjekket enkelte opplysninger fra 

dybdeintervjuer mot opplysninger i dokumentene som inngår i informasjonsgrunnlaget. 

                                                           
4 Jf. RSK 001 pkt. 16 og 29. 
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Den løpende kvalitetssikringen i prosjektet er ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om 

metode, veivalg og vurderinger. Betydningen av enkelte funn har også vært diskutert i 

revisjonsteamet. Oppdragsansvarlig direktør har kvalitetssikret prosess og rapport. 

 

4. Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen 

4.1. Revisjonskriterier 

I samsvar med standarden for forvaltningsrevisjon er det utarbeidet revisjonskriterier for 

revisjonen5. Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er 

relevante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. Revisjonskriterienes funksjon er å gi 

et normativt grunnlag å måle en tilstand opp mot. Videre er revisjonskriterier styrende for de 

spørsmål som vurderes i forvaltningsrevisjonen. Følgende revisjonskriterier er knyttet til 

problemstillingene der dette har vært hensiktsmessig: 

- LOV-2014-05-09-16 Lov om kommuner og fylkeskommuner 

- 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. KRD (2009) 

- Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? KS (2013) 

- Kontrollutvalgshåndboken. KRD (2011) 

- Veiledning i oppfølging av internkontroll – Del I: Veiledning. COSO (2009) 

- Rammeverk og sjekkliste for etiske retningslinjer. KS (2010) 

 

4.2. Faktabeskrivelse 

Ifølge revisjonsstandarden6 skal en forvaltningsrevisjonsrapport blant annet inneholde beskrivelse 

av data og revisors vurderinger. I rapporten har vi valgt å redegjøre for faktadelen av oppdraget i 

eget delkapittel og presentere våre vurderinger tilsvarende i eget delkapittel. Dette er gjort for å 

tydeliggjøre hva som er innsamlet informasjon, og hva som er revisors selvstendige vurderinger. Det 

er primært faktadelen som er gjenstand for høring. Faktabeskrivelsen er inndelt etter 

komponentene i KS’ veileder om rådmannens oppfølging. Våre vurderinger er presentert i samme 

struktur og er koblet til faktabeskrivelsen. 

 

4.2.1. Kontrollmiljø 

KS har utarbeidet et rammeverk for etiske retningslinjer som skal tjene til inspirasjon for 

etikkreglement i kommuner. Rammeverket er ikke ment å skulle tolkes slavisk, men skal tilpasses 

den enkelte kommune. Vestby kommune har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder ansatte, 

politisk valgte representanter og ansatte i kommunens bedrifter. Av retningslinjenes § 7 fremgår 

det at alle som er valgt til verv, samt alle tilsatte i kommunen, skal sette seg inn i de "Etiske 

retningslinjer». De tilsatte skal med sin underskrift bekrefte at de har gjort dette. I de etiske 

retningslinjene inngår også kommunens verdigrunnlag. Verdigrunnlaget inngår også i 

delegeringsreglementet for Vestby kommune, som omtales i detalj nedenfor. Vi har fått opplyst at 

det er uklart hvorvidt ansatte signerer på at de har satt seg inn i de etiske retningslinjene. 

Kommunen har rundeskjema som benyttes ved ansettelser. Rundeskjemaet skal integreres i det nye 

sakssystemet og det jobbes med system for informasjonssikkerhetsrutiner hvor signeringer skal 

«samles». De etiske retningslinjene inngår i personalhåndboken som er tilgjengelig på kommunens 

                                                           
5 Jf. RSK 001 pkt. 22-25 
6 Jf. RSK 001 pkt. 40 
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intranett. Kommunen gjennomfører introduksjonsdag for nyansatte to ganger årlig, hvor 

personalhåndboken, etikkreglementet og retningslinjer for varsling gjennomgås. 

RO Sykehjem har en "Håndbok for daglig arbeid", en perm, der prosedyrer, retningslinjer og annen 

relevant informasjon for tjenesteutøvelsen framgår. De etiske retningslinjene inngår i denne 

permen. Permen finnes i to eksemplarer, én på hver av de to avdelingene ved sykehjemmet. For RO 

Sykehjem får nyansatte en innføring i etikkreglementet og en rekke prosedyrer og reglement som er 

sentrale for tjenesteutøvelsen. Innføringen formaliseres ved at de nyansatte og avdelingsleder 

signerer på en sjekkliste. Resultatområdet gjennomfører regelmessige etikk-caféer i lunsjpausen, 

der blant annet aktuelle problemstillinger og håndtering av pasienter og pårørende diskuteres i 

fellesskap. Resultatområdene sykehjem, helse, barnevern, rehabilitering, kommunalt NAV og 

hjemmetjenesten har et forum der felles utfordringer og løsninger diskuteres. 

Kommunen har etablert varslingsordning for sine ansatte og har Regler og rutiner for håndtering av 

«varsling av kritikkverdige forhold». Vi er informert om at varslingsordningen er gjennomgått med 

RO-ledere, og at mellomledere har deltatt på kurs om varsling og kommunens retningslinjer for 

dette. Varslingsinstituttet i kommunen ivaretas ved varsling gjennom brev, som kan gjøres 

anonymt. Ved varsling kan om ønskelig tillitsmannsapparatet og/eller verneombud kobles inn for å 

ivareta varslers anonymitet. Medarbeiderundersøkelsen benyttes også som informasjonsgrunnlag i 

oppfølging av varsler. Varlingsplakaten (utarbeidet i 2008) skulle gjennomgås på personalmøter 

innen samtlige resultatområder like i etterkant av ledergjennomgangene. Kommunens 

internkontrollsystem er en elektronisk HMS-håndbok7, og varsling på HMS-området inngår der. 

Kommunen får et begrenset antall innmeldte avvik gjennom denne kanalen. Samme praksis for 

gjennomgang ble fulgt for HMS-håndboka som for varsling. Vi har fått opplyst at etikkreglementet 

ikke er jevnlig fulgt opp i detalj i ledermøtet. For RO Sykehjem inngår varslingsplakaten i «Håndbok 

for daglig arbeid», som det er redegjort for ovenfor. For RO Skole gjennomgås etikkreglementet 

med ansatte ved skolestart. Dette begrunnes med utskiftning av lærere over tid.  

Kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen i eget delegeringsreglement8. Rådmannen 

har videredelegert myndighet til RO-ledere og ledere for stabsfunksjoner9. Videredelegeringen fra 

rådmannen er under revisjon. Lønnsfastsettelse (utover normal innplassering og når den er av 

prinsipiell karakter) håndteres sentralt av personal- og organisasjonsavdelingen. Dette er begrunnet 

med ønske om ensartet praksis. Ifølge økonomihåndboken er rollene mellom rekvirering, attestasjon 

og anvisning delt på funksjoner, og er beskrevet nærmere nedenfor. 

Avdelingslederne ved sykehjemmet har tilsettingsmyndighet og personalansvar, mens RO-leder har 

beholdt økonomiansvaret. Innkjøp er i hovedsak desentralisert, og innkjøp av forbruksmateriell 

gjøres via sentral innkjøpsavtale, mens større anskaffelser går via RO-leder. Innkjøp til renhold 

håndteres av renholdsfunksjonen. Avdelingslederne attesterer og RO-leder anviser fakturaer. RO-

leder har oversikt over faste tilsettinger, men detaljstyrer ikke på bruk av helgepersonale og 

vikarer. RO-leder sender stillingsbeskrivelse og søknad til stillingsbanken og returnerte søknadslister 

distribueres til avdelingslederne. RO-leder behandler søknader og vedtak på tjenester i dialog med 

beslektede resultatområder. Sykehjemslegen (kommunelegen) har det overordnede 

(medisinsk)faglige ansvaret for sykehjemmet. Myndighet og ansvar innen personal, økonomi og fag 

er videredelegert fra RO-leder Skole til rektorer. Rektorer har anvisningsmyndighet og skolene har 

bestillerfunksjon. Innkjøp av forbruksmateriell er lagt til rektor, mens eksempelvis programvare 

ligger til RO-leder etter ønske om ensartet praksis og tilrettelegging. Via Innkjøpssamarbeidet bistår 

                                                           
7 Den elektroniske HMS-håndboken er utgitt på Kommuneforlaget 
8  Delegeringsreglement for Vestby kommune, vedtatt 17.6.2013, K.sak 53/13 
9 Reglement for videredelegering fra administrasjonssjefen til resultatområdeledere, fastsatt av 
administrasjonssjefen 08.09.2010 med hjemmel i delegeringsreglementet for kommunen, K.sak 55/10. 
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økonomisjef i anskaffelser over nasjonal terskelverdi. RO Skole har organisert tilsettingsprosessen 

på samme måte som RO Sykehjem, og fordeling av kandidater foretas i rektormøter. Utvelgelse og 

innstilling gjøres lokalt ved den enkelte skole og ansettelsesavtalen underskrives sentralt på 

resultatområdet. For RO Eiendom attesterer underliggende funksjoner i linjen fakturaer, og RO-

leder anviser. Økonomien i prosjekter håndteres separat, og går direkte via RO-leder. 

Kommunen ble pålagt å kartlegge kompetanse gjennom et hovedtariffoppgjør. Dette ble forsøkt 

gjennomført via Agresso, men ble, i likhet med samtlige andre kommuner som forsøkte å benytte 

Agresso til dette, skrinlagt grunnet systemets begrensninger. Kompetansehevingsdokumentasjon for 

de ansatte legges i den elektroniske personalmappen. Kommunen har ikke en kompetansedatabase, 

men kommunens størrelse gir lederne oversikt over de ansattes kompetanse og enkel tilgang til 

denne ved behov. Resultatområdene har superbrukere på system som ivaretar intern opplæring. 

Ved større "kull" nyansatte, ved innføring av nye systemer eller ved kompetansemangel, 

gjennomføres det samlet opplæring. 

Kommunen har stipendordninger for etter- og videreutdanning som går ut over statlige 

finansieringsordninger. Helse- og opplæringssektoren søker tilskudd til kompetanseheving fra 

fylkesmannen. RO Skole satser på kompetansegivende videreutdanning, og gjennomfører blant 

annet lederskoleringen «Fra kvalitetsvurdering til kvalitetsutvikling», som er fullfinansiert fra KS. 

Forberedelsesarbeidet til bekjempelse av mobbing er basert på utbyttet fra dette programmet. RO-

leder Eiendom har bedt om bevilgning til kompetanseheving, og ønsker at sine ansatte skal delta i 

kompetansehevende aktiviteter. RO Sykehjem har opplæringsplaner, og det er et ønske at ansatte 

skal ta etter- og videreutdanning. Resultatområdet har ordninger for finansiering og tilrettelegging. 

Opplæringsplanen for RO Sykehjem henges opp sammen med handlingsprogrammet slik at den er 

tilgjengelig for de ansatte. 

 

4.2.2. Risikovurdering 

Av KS’ veileder, og COSO-rammeverket som denne bygger på, følger det at risikovurderinger er en 

viktig del av internkontrollen i kommuner. Gjennom intervjuer er det gitt uttrykk for at det ikke 

gjennomføres formelle risikovurderinger knyttet til mål og strategier i Vestby kommune. Av § 14 i 

sivilbeskyttelsesloven følger det at kommuner skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så 

fall kan påvirke kommunen.  I den kommunale beredskapsplikten er det overordnede målet å 

ivareta sikkerhet og trygghet, herunder liv og helse, stabilitet, natur og miljø samt materielle 

verdier. Etter det vi har informasjon om gjennomfører kommunen scenariobaserte ROS-analyser 

etter veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), og det utarbeides 

informasjons- og sikkerhetsplan i kommunen. Videre utfører kommunen formelle risikovurderinger 

knyttet til gjennomgang av kommunens beredskapsplanverk i henhold til forskrift om kommunal 

beredskapsplikt § 4, og i forbindelse med større planarbeid i RO Plan, bygg og geodata. Kommunens 

beredskapsansvar er lagt til personal- og organisasjonsavdelingen. Prosedyrer for håndtering av 

branntilfeller på sykehjem, terrorhendelse i skolene, vernerunder etterfulgt av HMS-gjennomganger 

ved enhetene er eksempler på risikovurderinger som gjøres i kommunen. 

Det opplyses at det gjøres uformelle risikovurderinger i kommunen. Risikoer er en del av 

diskusjonene forut for handlingsprogrammet. I målformuleringsprosessen som danner grunnlag for 

måltavla for de enkelte resultatområdene, går kommunen gjennom en «tanke- og analyseprosess» 

knyttet til risiko som kan hindre måloppnåelse, uten at risikoaspektet formuleres eksplisitt. I 

fastsettelsen av mål vurderer kommunen aktiviteter som må gjøres, og hva som må unngås. Denne 

tilnærmingen "gjennomsyrer alle valgene de gjør". Kommunen søker å jobbe strukturert med 
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målsettinger og tilhørende tiltak, samt hvilke konsekvenser ulike hendelser kan ha. RO-ledere 

vurderer kontinuerlig status opp i mot måloppnåelse. 

Langtidssykefravær trekkes frem som en risiko grunnet kommunens relativt sett lave bemanning. 

Det jobbes aktivt med forebygging av sykefravær både i resultatområdene og fra kommunens 

administrative ledelse. Eksempelvis trekkes rektorer frem som flinke til å involvere personal- og 

organisasjonsavdelingen i oppfølgingssaker, særlig der slike saker kan resultere i sykefravær. 

 

4.2.3. Avvikshåndtering 

I månedsrapporter, tertialrapporter og årsmeldingen redegjøres det detaljert for den økonomiske 

situasjonen for samtlige resultatområder. Rapporteringen skal vise den reelle situasjonen i 

virksomhetene, og det informeres om at lederne føler de kan «stå med rak rygg». 

Månedsrapportene inneholder informasjon om økonomi og sykefravær for samtlige deler av 

kommunens virksomhet, herunder sentraladministrasjonen.  Tertialrapportene og årsmeldingen 

redegjør utfyllende for resultatområdene og sentraladministrasjonen på økonomi, medarbeidere 

(sykefravær) og tjenester til innbyggerne, og det redegjøres i detalj for hvilke eventuelle 

budsjettjusteringer som må gjøres, og hvilke aktiviteter som utføres for å sikre tjenesteproduksjon i 

samsvar med målsettingene. Det rapporteres også på hvilke tiltak som er planlagt eller iverksatt for 

å håndtere sykefravær. 

Av økonomireglementet fremgår det at tertialrapportene skal redegjøre for «den økonomiske 

utvikling og av utviklingen i tjenesteproduksjonen i forhold til tallbudsjett og aktivitetsplaner». 

Videre skal tertialrapportene «inneholde en sammenstilling av periodisert budsjett, akkumulert 

regnskap og prognose for året». Tertialrapportene skal også kommentere avvik og eventuelle forslag 

til budsjettendringer og tiltak for å korrigere avvik. Årsmeldingen skal blant annet redegjøre for 

utviklingen i tjenesteproduksjon med tilgjengelig offisiell statistikk. I tillegg skal betydelige avvik i 

forhold til budsjettrammen forklares. Økonomireglementet stiller ikke krav til månedsrapporter. 

Tertialrapportene inneholder sammenstilling av periodisert budsjett, regnskap og prognose for året, 

i tillegg til eventuelle budsjettdisponeringer for det enkelte resultatområde. Videre redegjør 

rapportene for avvik på budsjett, samt status og utvikling innen tjenesteproduksjon og sykefravær.  

Årsmeldingen for 2013 redegjør for den økonomiske situasjonen på hvert resultatområde ved 

årsslutt, samt at den i detalj redegjør for situasjon og måloppnåelse innen sykefravær 

(medarbeiderdimensjonen) og tjenester til innbyggerne. De to tertialrapportene og årsmeldingen 

inneholder mer utfyllende informasjon om økonomi- og medarbeiderdimensjonen, i tillegg tjenester 

til innbyggerne. I disse to rapporttypene rapporterer RO-ledere på måloppnåelse i forhold til 

måltavla, samt avvik i forhold til de tre målparameterne. Rådmannen opplyser at kommunen ikke 

har tilstrekkelig ressurser til avvikshåndtering i samsvar med KS' veileder.  

Personal- og organisasjonsavdelingen bistår med tall på sykefravær og turnover i tertialrapporter og 

ledermøter. Tertialrapportene og årsrapporten redegjør for utkvittering av vedtatte tiltak fra 

kommunestyret. Analyse av medarbeiderundersøkelsen løftes frem for det politiske nivået i 

kommunen. RO Skole utarbeider i tillegg til måltavla og rapportering som nevnt ovenfor en 

"tilstandsrapport for grunnskolen". Denne er mer omfattende enn de øvrige rapporteringene. Vi er 

kjent med at rapporten anses å gi god informasjon for videre oppfølging, da den gir detaljert 

styringsinformasjon. 

Det holdes ledermøter anslagsvis hver 3. uke med systematisk gjennomgang av månedsrapportene. 

Referat fra disse møtene blir publisert internt. Alvorlige avvik løftes frem og håndteres i dette 

møtet. Det holdes også interne leder-/avdelingsmøter innen de ulike resultatområdene. Disse 
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fungerer som en kontrollmekanisme når det gjelder måloppnåelse og etterlevelse. Ledermøtene 

preges av et åpent klima der det er frihet til å ta opp alle typer problemstillinger. Dette gjelder 

også i enkeltmøter mellom rådmann og RO-leder. Denne praksisen er en videreføring av regimet 

under tidligere rådmann. Av referat fra ledermøtet fremgår det at RO-lederne svarer for status på 

sitt område. Denne praksisen bekreftes i dybdeintervjuene. Av referatene fremgår det videre at RO-

lederne blir holdt ansvarlig for manglende rapportering på sykefravær, og at dette forventes ryddet 

til neste rapportering. Ledermøter og tertialrapportering oppfattes som kontrollaktiviteter med 

hensyn til internkontrollen i kommunen.  

I tillegg til de faste møteforumene diskuteres operasjonelle utfordringer "på stedet", og bidrar til å 

løse utfordringer og problemer på et tidlig stadium. Den åpne og løpende dialogen sørger for at 

utfordringer løses fortløpende gjennom "har du husket på (…)?", og fremstilles som kontinuerlig 

gjennomgåelse av ulike ansvarsområder og utfordringer. Personal- og organisasjonsavdelingen 

besøker med jevne mellomrom resultatområdene rehabilitering, hjemmetjeneste og sykehjem for å 

kartlegge og håndtere eventuelle utfordringer. IKT-funksjonen er representert i disse møtene for å 

løse IKT-utfordringer på et tidligst mulig stadium. 

«Stillingsbanken» håndteres sentralt i kommunen. Dette fremheves som viktig i forhold til 

etterlevelse av krav til omstillingsprosesser.  

Kommunen gjennomfører medarbeiderundersøkelse årlig. Personal- og organisasjonsavdelingen 

analyserer denne, før den sendes til rådmann, og den gjennomgås i ledermøte. I ledermøtene 

redegjør personal- og organisasjonsavdelingen for sykefravær og hva som er gjort i forkant av 

sykefraværet, eksempelvis i forbindelse med personalkonflikter. 

Det er opplyst at fellestjenesten gjennomfører restansekontroller i sak- og arkivsystemet og melder 

fra til avdelingene eller personer som står oppført med saksbehandleransvar. Videre gjennomføres 

oppfølging via stikkprøver og kontroller i saker under behandling, gjennom medarbeidersamtaler, 

gjennom oppfølgingssamtaler og i daglige møter på tvers av kommunen. Det er initiert flere tiltak i 

(den tidligere) rådmannens regi, eksempelvis knyttet til IKT-sikkerhet, der de har hatt gjennomgang 

av "Norm for informasjonssikkerhet helse- og omsorgstjenesten" (Normen) inne helsesektoren i 

kommunen. Det kontrolleres at ansettelsesprosedyrer følges, eksempelvis på RO Sykehjem. Det er 

krav til autorisasjon for sykepleier og helsefagarbeidere. Helsesektoren har også et avvikssystem 

som oppfattes som en viktig kanal for å melde uønskede hendelser, og at sektoren er god på å 

iverksette tiltak for å løse utfordringer i den operative driften. Fylkesmannen følger opp RO 

Sykehjem på vedtak. Det kontrolleres videre at samtlige ansatte har ansettelsesavtaler i tråd med 

regelverket. Personal- og organisasjonsavdelingen godkjenner alle stillingsutlysninger for å sikre at 

disse er i tråd med krav. 

RO Skole har avdekket enkelte tilfeller der elever utsettes for mobbing i skoletiden. Dette er meldt 

videre til rådmann. Vi er kjent med at kommunen har iverksatt en rekke tiltak mot mobbing i 

skoletiden. Viktige tiltak inkluderer presisering av hva mobbing gjør med elever samt betydning av 

at elevundersøkelsen blir besvart seriøst. RO Skole har også knyttet til seg en professor i 

spesialpedagogikk for å vurdere hvordan elever med vedtak om spesialundervisning får utbytte av 

den tilrettelagte undervisningen. På RO Skole gjennomfører rektorer såkalte «skolevandringer» for å 

«ta pulsen» på hva som foregår i den enkelte klasse. Kommunen har også gått til anskaffelse av 

verktøyet PULS for å samordne informasjon fra elevundersøkelsen og andre kilder. Vi er informert 

om at dette legger til rette for bedre oppfølging av den enkelte klasse. 

RO Eiendom gjennomfører jevnlige radonmålinger, har brannvernledere på stedet og ivaretar HMS 

via entreprenør på byggeplass. Resultatområdet holder jevnlige avdelingsmøter for å sikre at tildelt 

ansvar og myndighet følges opp. Det føres referat fra møtene. Resultatområdet utarbeider for tiden 

også logging av henvendelser via helpdeskfunksjonaliteten Lydia på kommunens intranett. Dette er 
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for å sikre sporbarhet og koble beslektede henvendelser. Renholdsleder har system for håndtering 

av henvendelser og disse håndteres direkte. 

 

4.2.4. Vurdering, sammenligning og aggregering 

Kommunens ledelse praktiserer "åpen dør", der RO-ledere har fri tilgang til å diskutere 

problemstillinger, utvikling og andre forhold knyttet til sitt resultatområde eller kommunen som 

helhet. "Åpen dør" og samarbeidsklimaet legger til rette for er en videreføring av praksis under 

tidligere rådmann.  Det er "høyt under taket" og lav terskel for å kontakte, og få tid sammen med 

rådmannen. Dette oppleves positivt for RO-ledere, og særlig for de med kortere ansiennitet i 

kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon med rådmann og på tvers av RO-ledernivået beskrives 

som "lettbent", og beslutningsveiene som korte. Praksis med "åpen dør" videreføres av de fleste RO-

ledere. Det er en tett dialog mellom rådmann, konstituert økonomisjef og personal- og 

organisasjonssjef. Dette oppleves også som en styrke, og det er enkelt å kontakte den av de tre det 

er mest nærliggende å kontakte. Det gjennomføres "resultatsamtaler" mellom rådmann og RO-leder 

der mål blir omforent samt at oppfølging og oppnåelse blir fulgt. Dette er i tråd med lederavtalens 

pkt. 4.4 der dette er spesifisert. 

Det praktiseres en tillitsbasert styring fra rådmann overfor RO-lederne. Rådmannen forventer at 

vanskelige saker løftes frem slik at han får kjennskap til dem og kan konsulteres. På samme måte er 

det en forventning om å bli holdt á jour på iverksatte tiltak og disses effekt. RO-lederne kontakter 

rådmann ved behov, og rådmann etterspør tilbakemeldinger dersom disse uteblir. 

Kommunens ledere opplever rådmannen som involvert i driften på tvers av resultatområdene. Dette 

eksemplifiseres med involveringen i eiendomsområdet grunnet resultatområdets betydning på tvers 

av hele kommunens virksomhet. Vestby kommune har politiske byggekomitéer i alle 

byggeprosjekter, og saksfremlegg og innstillinger til byggekomitéene går fra rådmannen etter 

innspill fra RO-leder. 

Rådmannen leser postlister og følger med på saksbehandlingssystemet for å «ta pulsen» på driften. 

Rådmann mottar, og følger opp, henvendelser fra publikum. I kommunens interne 

informasjonsskriv, "Rødkløveren", har rådmann en egen spalte der han skriver om styringssignaler 

eller aktuelle temaer. Rådmannen oppfattes som tydelig og direkte i sin kommunikasjon, noe som 

er med på å skape klarhet og trygghet for lederne i kommunen. Denne kommunikasjonslinjen er 

også en videreføring fra tidligere rådmann. Det er formalisert i lederavtalen at ledere i kommunen 

skal praktisere "den samme direkte tilbakemeldingsform til rådmannen som rådmannen legger opp 

til overfor lederne". 

 

4.3. BDOs vurderinger basert på faktagrunnlaget 

4.3.1. Kontrollmiljøet i kommunen er egnet for å sikre god internkontroll 

Kontrollmiljø er med på å sette standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke ansattes 

holdninger til kontroll og styring. Etikk er en sentral del av kontrollmiljøet, og kommunens etiske 

retningslinjer er etter vår vurdering egnet til å bidra til gode holdninger knyttet til internkontroll. 

Sammen med verdigrunnlaget og økonomireglementet dekker de etiske retningslinjene i all 

hovedsak innspillene i KS’ rammeverk. Det er imidlertid vår vurdering at de etiske retningslinjene 

kunne vært styrket gjennom å omfatte eksempelvis bi-verv, utvetydig holdning til korrupsjon og 
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rom for ytringsfrihet, mv.10 Det er vår vurdering at retningslinjenes § 7 ikke nødvendigvis etterleves 

da kommunen ikke har en systematisk oppfølging av restanser knyttet til signering på at ansatte har 

satt seg inn i retningslinjene. System for rutiner rundt dette vil, dersom det ble innført, være egnet 

til å følge opp bevisstgjøringen.  

Ut over det er det vår vurdering at eksempelvis RO Sykehjem har en god praksis med å signere på at 

ansatte har satt seg inn i retningslinjene. Retningslinjene er lett tilgjengelig for ansatte gjennom 

personalhåndboken på intranett, og introduksjonsdagen(e) sørger for at nytilsatte får innføring i 

retningslinjer og relevante rutiner. Praksis med etikk-café på RO Sykehjem er et godt tiltak for å 

sikre fokus på etikk og relevante etiske problemstillinger for den daglige utøvelsen av tjenestene. 

Rutinemessige gjennomganger av de etiske retningslinjene i resultatområdene skole og sykehjem er 

etter vår oppfatning et signal om retningslinjene blir godt kommunisert der. Ledernes uttrykte 

usikkerhet knyttet til hvorvidt retningslinjene regelmessig burde løftes frem i ledermøtene, gjør at 

vi tror kommunen kunne vært mer proaktive. Vi presiserer at vi ikke er kjent med brudd på de 

etiske retningslinjene. 

Det er positivt at kommunen har etablert varslingsordning for sine ansatte, i tillegg til å ha etablert 

regler og rutiner for håndtering av varsling. Det synes som om kommunikasjon og opplæring rundt 

dette er tilfredsstillende. Samme vurdering gjøres for HMS-håndboka, der varsling for HMS-saker 

inngår. Det fremstår som enkelt å få tilgang til kommunens varslingskanal, og er etter vår vurdering 

en styrke, og er egnet til å oppfordre til varsling dersom uønskede forhold skulle inntreffe. Det er 

også viktig å sikre en trygghet for at man som varsler blir godt ivaretatt. Gjennom retningslinjene 

for varsling er det etablert en ordning for håndtering av varsler som vi anser som positivt. Vår 

vurdering er at kommunen har ordninger som legger til rette for ivaretakelse av varsler, både 

gjennom anonym varsling, og opprettholdelse av anonymitet gjennom prosessen ved bruk av 

tillitsmannsapparat og verneombud. På samme måte vurderes det som positivt kommunens bruk av 

medarbeiderundersøkelsen som et innspill i varslingssaker knyttet til arbeidsmiljø eller lignende 

problemstillinger. 

Kommunens delegeringsreglement bestemmer hvordan myndighet og ansvar er plassert i 

organisasjonen. Videredelegering fra rådmann til RO-ledere følger gammelt delegeringsreglementet 

fra kommunestyret. Delegeringsreglementet er ajourført i 2013, og videredelegeringen må således 

ajourføres i samsvar med det siste delegeringsreglementet fra kommunestyret. Dette arbeidet er i 

gang, og vi antar dette vil sikre et helhetlig delegeringsreglement i kommunen.  

Dagens delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret dekker etter vårt syn behovet for 

delegering av myndighet, og legger til rette for god praksis. Myndighet til å fastsette lønn utover 

normal innplassering, samt når lønnsfastsettelsen er av prinsipiell karakter, er beholdt sentralt i 

personal- og organisasjonsavdelingen. Dette synes hensiktsmessig, bl.a. for å sikre ensartet praksis i 

samsvar med lønnsregulativet. Vi har forstått det slik at denne ordningen fungerer tilfredsstillende. 

Kommunen har fordelt bestillings- og faktureringsprosessen i ulike roller. Dette er hensiktsmessig 

for å redusere risiko knyttet til fakturahåndteringen i kommunen. Rolledelingen følger av 

økonomireglementet, som ivaretar (minimums)kravene stilt i KS’ veileder om rådmannens 

internkontroll. Reglementet regulerer skillet mellom anvisning og attestasjon. Det er vår vurdering 

at god internkontroll også bør skille ut godkjenning av vare- og tjenestemottak som egen rolle i 

fakturahåndteringen, dvs. at man oppnår en tredeling i anskaffelses- og fakturaprosessen.  

Etter vår vurdering har resultatområdene fokus på kompetanseheving og legger til rette for dette. 

Basert på informasjon vi har fått, har lederne i praksis oversikt over kompetanse hos ansatte innen 

                                                           
10 KS, Rammeverk og sjekkliste for etiske retningslinjer, 2010, nedlastet fra www.ks.no/tema/Samfunn-og-
demokrati1/Etikkportalen/Etiske-retningslinjer/Rammeverk-og-sjekkliste-for-etiske-retningslinjer 20.11.2014 

http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Etikkportalen/Etiske-retningslinjer/Rammeverk-og-sjekkliste-for-etiske-retningslinjer
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Etikkportalen/Etiske-retningslinjer/Rammeverk-og-sjekkliste-for-etiske-retningslinjer
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sitt resultatområde og i kommunen som helhet. Vi anser av den grunn ikke fraværet av en 

kompetansedatabase som en svakhet. Å trekke på kompetanse i kommunen som helhet, fordrer god 

kommunikasjon mellom RO-lederne i tilfeller der man søker kompetanse som ikke nødvendigvis er å 

finne innen sitt eget resultatområde. 

 

4.3.2. Det gjøres uformelle risikovurderinger i kommunen 

Med utgangspunkt i COSO-rammeverket og KS’ veileder anses det som beste praksis å gjennomføre 

risikovurderinger med kvantifisering av risiko, identifisering av tiltak og analyse av tiltakenes effekt 

på restrisiko. Vestby kommune praktiserer mål- og resultatstyring, men har ikke en risikobasert 

tilnærming til styring og kontroll når det gjelder mål og strategier. Målet med internkontroll er å 

sikre effektiv målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsrapportering og overholdelse av 

lover og regler. Risikovurderinger er knyttet til målsettinger, og det er vår vurdering at 

styringssystemet i kommunen legger grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger i henhold til 

rammeverket gjennom fastsettelse av målene. Det gjennomføres formelle risikovurderinger, men da 

som del av den kommunale beredskapsplikten, eller som del av større planprosesser i henhold til 

plan- og bygningsloven. 

Vestby kommune utfører det vi anser som mer uformelle risikovurderinger. Kommunen søker å 

jobbe strukturert med målsettinger og tilhørende tiltak, samt hvilke konsekvenser ulike hendelser 

kan ha. Vi er informert om at RO-ledere kontinuerlig vurderer status i forhold til måloppnåelse. I 

diskusjoner i forbindelse med målformulering i handlingsprogrammet, gjennomføres en analyse 

knyttet til risiko for manglende måloppnåelse. RO-ledernes kontinuerlige vurdering av status opp 

mot måloppnåelse, eksempelvis gjennom måneds- og tertialrapporter, kan også tas til inntekt for 

en kontinuerlig vurdering av risiko, selv om risikovurderingen ikke formaliseres og dokumenteres. 

Det er således vår vurdering at kommunen indirekte gjennomfører risikovurderinger, selv om ikke 

disse følger det som er ansett som beste praksis. I forhold til styring og kontroll er det vår vurdering 

at ikke-dokumenterte risikovurderinger ikke nødvendigvis står tilbake for formelle, dokumenterte 

risikovurderinger, men at kvaliteten på førstnevnte er vanskelig å kontrollere. 

Vi er for øvrig kjent med at kommunen etterlever kravene til ROS-analyser som del av den 

kommunale beredskapsplikten, men risikoanalyser skal etter COSO også gjennomføres på 

driftsrelaterte oppgaver og målsettinger. Dette siste er etter vår vurdering ikke på plass i Vestby 

kommune. 

Det er trukket fram langtidssykefravær som en viktig risiko for kommunen basert på informasjon om 

kommunens lave bemanning sammenlignet med andre kommuner, og at kommunen er sårbar ved 

langtidsfravær. Det er vår vurdering at kommunen kontinuerlig jobber med denne risikoen. Dette er 

redegjort for under de resterende komponentene av internkontroll. 

 

4.3.3. Kommunen har rapporteringsrutiner som legger til rette for overblikk 

Kommunens økonomireglementet har krav til gjennomføring av, og beskriver innhold i, både 

årsmelding og tertialrapport. Vår vurdering er at dette oppfylles. Økonomireglementet stiller ikke 

krav til rapportering på medarbeider- og tjenestedimensjonen, og strengt tatt er kommunens 

rapportering mer utfyllende enn kravene i reglementet. Rapportering på økonomi, medarbeidere og 

tjenester anses å være god i disse rapportene. I forbindelse med økonomirapporteringen redegjøres 

det i detalj for hvilke eventuelle budsjettjusteringer som må gjøres, og hvilke aktiviteter som 

utføres for å sikre drift og utvikling i henhold til målsettingene.  
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Økonomireglementet stiller ikke krav til innhold i månedsrapporter. Det faktiske innholdet i 

månedsrapportene kan derfor ikke måles opp mot dette. Rapportene redegjør for avvik opp mot 

målsettinger, som vi synes er positivt. Det er vår vurdering at månedsrapportene informerer 

tilfredsstillende på dimensjonene økonomi og medarbeidere. Likevel ser vi at tjenestedimensjonen 

kun rapporteres i tertialrapport og årsmelding, og altså ikke i månedsrapportene. Etter vår 

vurdering kunne ledelsen styrket sin egen visshet om, og vurdering av grad av måloppnåelse ved, 

hvorvidt tjenester leveres i et omfang og med en kvalitet som er forutsatt. Rapportering på 

indikatorer som måles årlig, eksempelvis elevundersøkelser, vil naturligvis ikke være mulig å 

rapportere løpende på. Likevel er vår vurdering at månedsrapportene burde inneholde informasjon 

om tjenestedimensjonen, da dette vil være ansporende i oppfølging av utviklingen på 

resultatområdene. Rådmann følger opp RO-lederne når det gjelder parameterne i 

månedsrapportene, og presiserer forventinger om dekkende rapportering. Dette er positivt, og er et 

tydelig signal fra øverste ledelse om ens oppfatning av hvor sentralt styring og kontroll er.  

Vi har sett på sammenhengen i rapportering mellom tertialene og til årsrapport 2013. Eksempelvis 

varsler barnehagesektoren økte driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager i første tertial på 10 

mill. Det ser ikke ut for at dette er justert i budsjettet for andre tertial. Der opplyses det om at 

utgiftsøkningen finansieres med fondsmidler, men bør etter vårt syn skje med budsjettjustering 

både på utgiftssiden og finansieringssiden. I andre tertial opplyses det om at disse driftstilskuddene 

vil gi et merforbruk på 12 mill. I det justerte budsjettet rapportert i årsrapporten synes budsjettene 

å være korrigert, men ikke ved bruk av fond. 

RO Skole utarbeider i tillegg til måltavla og periodisk rapportering, en "tilstandsrapport for 

grunnskolen". Denne er mer omfattende enn de øvrige rapporteringsordningene i kommunen. 

Rapporten gir god informasjon for videre oppfølging, blant annet detaljert informasjon om 

lærertetthet, læringsmiljø i skolene, følelse av mestring og elevdemokrati. Rapporten redegjør for 

situasjonen i Vestby kommune, og sammenligner med kommunegruppe, fylke og landsgjennomsnitt. 

Vår vurdering er videre at ledermøter og måneds- og tertialrapportering anses som viktige 

kontrollmekanismer for vurdering av måloppnåelse og etterlevelse. Eksempelvis trekkes 

langtidssykefraværet fram som en vesentlig risiko. Ledelsens fokus på, og gjennomføring av, aktiv 

forebygging av sykefravær på resultatområdene, er en viktig kontrollaktivitet. Avdelings- og 

ansattmøter vil på sin måtte anses som kontrollmekanismer på et mer detaljert nivå. Den løpende 

dialogen er også en kontrollaktivitet, selv om den ikke gir sikkerhet for en oppfølging av de mest 

vesentlige risikoene og tiltakene/aktivitetene. Besøk til ytre enheter, ulike målinger samt 

funksjoner som brannvernledelse og HMS-ansvar og systemer for samordning av informasjonskilder 

(PULS), er også kontrollhandlinger som er egnet til å forebygge en uønsket utvikling, eller å utøve 

kontroll med den løpende drift. Det at kommunen jevnlig gjennomfører slike tiltak og følger 

enhetene opp internt, er positivt. 

Praksis med sentral håndtering av stillingsbanken synes å være hensiktsmessig for å ha kontroll med 

(om)plassering av ansatte, som har krav på stilling. RO-leders involvering i stillingsutlysning synes 

også hensiktsmessig. Videre er det vår vurdering at videredelegering av myndighet til mellomledere 

i forbindelse med tilsettinger på lavere nivå i organisasjonen, er positivt, særlig i kombinasjon med 

RO-leders involvering i avslutningen av tilsettingsprosessen.  

Personal- og organisasjonsavdelingen bistår med tall på sykefravær og turnover i tertialrapporter og 

ledermøter. Tertialrapportene og årsrapporten kvitterer ut vedtatte tiltak, som også er i tråd med 

økonomireglementet. Presentasjon av medarbeiderundersøkelsen for politisk nivå er også etter vår 

vurdering positivt, særlig med bakgrunn i at langtidssykefraværet er en vesentlig risiko. Når det 

gjelder rapportering på planlagte eller iverksatte tiltak vedrørende sykefravær, mener vi det er 

egnet til å gi ledelsen tilstrekkelig informasjon om utviklingen. 
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Fellestjenestens restansekontroller i sak- og arkivsystemet og oppfølging via stikkprøver og 

kontroller ellers i kommunen, vurderes også som positivt. Gjennomføring av medarbeidersamtaler, 

oppfølgingssamtaler og ulike typer møter er også egnet til å sikre en god oppfølging av aktiviteter 

og tiltak fra rådmannsnivået. Det gjennomføres flere tiltak i ulike deler av forvaltningen for å følge 

opp etterlevelse av regler og for å sikre en ønsket utvikling. Eksempler er gjennomgang av "Norm 

for informasjonssikkerhet helse- og omsorgstjenesten" (Normen), kontroll av at 

ansettelsesprosedyrer følges og kontroll av krav til autorisasjon for sykepleier og helsefagarbeidere. 

Helsesektorens avvikssystem brukes av ledelsen for oppfølging, og vi har fått opplyst at sektoren er 

god på å iverksette tiltak for å løse utfordringer. Dette er ikke kontrollert i denne revisjonen. 

Personal- og organisasjonsavdelingen godkjenner stillingsutlysninger, som etter vårt syn bidrar til å 

følge regler og krav på dette området. 

I forbindelse med besluttede tiltak og oppfølging av disse tiltakene, nevner vi særskilt tilfeller der 

elever utsettes for mobbing i skoletiden. Det er vår vurdering at RO-leder skole, i samarbeid med 

rådmann, følger mobbeproblematikken tett. Tiltak mot mobbing i skoletiden, herunder klargjøring 

av hva mobbing innebærer, oppfattes å være en hensiktsmessig og omfattende oppfølging. Bruk av 

spesialistkompetanse i spesialpedagogikk er også et eksempel på god oppfølging fra kommunens 

side. 

RO Eiendom har mange interne brukere i kommunen, og det er positivt at kommunen for tiden 

utarbeider logging av henvendelser via intranett. 

 

4.3.4. Ledelsen involverer seg i driften og har god oppfølging 

Kommunen praktiserer «åpen dør», og beskrivelsene av rådmannens tilgjengelighet overfor RO-

lederne legger til rette for en effektiv dialog og enkle kommunikasjonsveier mellom toppledelsen og 

ledelsen for den utførende virksomheten. Denne praksisen er videreført fra praksis under tidligere 

rådmann, og er for øvrig formalisert i lederavtalen. Etter det vi har fått opplyst, har RO-lederne 

videreført «åpen dør» i sine virksomheter. Ledermøtene oppfattes også som hensiktsmessige, og er 

gjennomført i samme «ånd» som kommunikasjon mellom lederne for øvrig. Det er stor grad av 

tillitsbasert styring og kontroll i kommunen på alle nivåer. Rådmannen forventer at saker som 

behøver hans involvering, løftes frem, og likeledes at han blir informert om tiltak som eventuelt 

ikke håndterer utfordringene. Dette er etter vår vurdering en styrke, og sikrer ansvarliggjorte 

ledere i kommunen. Samtidig etterspør rådmann tilbakemeldinger dersom disse uteblir, og slik sett 

vurderes denne tilnærmingen til styring å sikre god kontroll og myndiggjorte ledere. 

Resultatsamtaler mellom rådmann og RO-leder er i tråd med lederavtalen, og samtalen benyttes til 

drøfting av omforente mål og generell oppfølging av resultatområdet og måloppnåelse. 

Utkvittering av kommunestyrevedtak i tertialrapporter og årsmelding er også en hensiktsmessig 

oppfølgingsaktivitet som samtidig synliggjøres overfor politiske ledelse. Vi mener rådmannens 

involvering overfor eiendomsområdet er positivt, særlig ved at det her er forholdsvis ny RO-leder, 

og nok et signal på oppfølging av virksomhetene. Eiendomsområdet representerer vesentlige 

økonomiske forpliktelser i kommunen. I kommunen er investeringsprosjekter skilt ut med egne 

prosjektregnskaper og man har løpende oppfølging av prosjekter underveis gjennom rapportering til 

rådmann og politiske byggekomitéer. 

Rådmannens involvering ved henvendelser fra publikum er et tydelig signal om involvering fra 

ledelsen i kommunen. Vi har fått opplyst at dette kan være tidkrevende, men likevel en vurdering 

vi finner det riktig å nevne. Videre kommuniserer rådmannen ledelsens holdninger og signaler 

gjennom sin spalte i «Rødkløveren», og denne kanalen er egnet til å sette fokus uten at 

informasjonen «drukner» i annen informasjon om den løpende driften. Videre følger rådmannen 
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med på postlister og følger med på innkomne saker i saksbehandlingssystemet, som styrker 

inntrykket av at ledelsen er løpende oppdatert med kommunens aktiviteter. 

 

5. Rådmannens høringsuttalelse 

Nedenfor gjengis en oppsummering av rådmannens uttalelse til rapporten.  

Vedørende beskrivelse av fakta om kontrollmiljø i Agresso: 

Kommunen har rundeskjema som skal integreres i det nye saksbehandlingssystemet. Det jobbes også 

med et system for informasjonssikkerhetsrutiner, hvor restanser knyttet til dette vil inngå. Når det 

gjelder kompetansekartlegging i Agresso, var det nok flere enn de fire samarbeidskommunene i 

Follo som ikke gjennomførte dette. Etter hva vi har erfart var det ingen Agresso-kunder som klarte 

å få systemet til å fungere. 

Vedrørende beskrivelse av fakta om risikovurdering: 

Det er ikke riktig at det ikke gjennomføres formelle risikovurderinger i kommunen. Det er riktig at 

det på mange områder gjøres uformelt, men også formelle risikovurdering blir gjort og 

dokumentert. Eksempel på dette er den pågående gjennomgang av kommunens 

beredskapsplanverk. Et annet eksempel er risikovurderingen som gjøres på PBG i forbindelse med 

større planarbeid. 

Vedrørende vurdering avvikshåndtering: 

De fleste av målene (for ikke å si alle) når det gjelder tjenester til innbyggerne måles en gang i 

året. Det gir derfor liten mening å ta disse med i månedsrapportene. 

Revisors kommentar:  

Rapporten er korrigert for de faktafeil som er påpekt.  

 

6. Konklusjoner og anbefalinger 

Det er vår overordnede konklusjon at rådmannen i Vestby har en tilfredsstillende oppfølging av 

internkontrollen i kommunen. 

Kontrollmiljøet i kommunen bidrar til god styring og kontroll med kommunens aktiviteter. 

Kommunens etiske retningslinjer er etter vår vurdering egnet til gode holdninger knyttet til 

internkontroll. Retningslinjene kan imidlertid styrkes ved å presisere forhold som bi-verv og 

holdning til korrupsjon. Varslingsordningen i kommunen synes lett tilgjengelig, og retningslinjene er 

egnet til å sikre ønsket adferd i forbindelse med varsling. Manglende ajourføring av 

videredelegering fra rådmann til resultatområdeledere, bør oppdateres, men dette er som nevnt 

under revisjon. Det er vår anbefaling at vare- og tjenestemottak inkluderes i 

delegeringsreglementet slik at rollene mellom bestillinger, mottak av varer/tjenester og anvisning 

(godkjenning) skilles. Kommunens praksis knyttet til kompetansehevende aktiviteter, vurderes som 

hensiktsmessig. Vi anbefaler Vestby kommune å: 

- Presisere forhold som bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske. 

Det er vår overordnede vurdering at kommunens praksis for risikovurderinger som del av 

virksomhetsstyringen ikke oppfyller kriteriene for det som regnes som beste praksis. Det er likevel 

vår konklusjon at kommunens gjennomføring av uformelle risikovurderinger bidrar til å kartlegge 

forhold som kan påvirke måloppnåelsen i negativ retning. Kommunens kontinuerlige statusvurdering 
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opp mot målsettinger, er hensiktsmessig, og godskrives de uformelle risikovurderinger. De 

uformelle risikovurderingene kunne med fordel dokumenteres, eksempelvis gjennom referat fra 

ledermøte. Kommunens fokus på, og forebyggende arbeid mot, sykefravær er eksempel på en 

pragmatisk tilnærming til, og oppfølging av, risiko. Vi anbefaler Vestby kommune å: 

- Dokumentere uformelle risikovurderinger og følge opp identifiserte avvik i forbindelse med 

risikoene. 

Rapporteringen i kommunen synes tilfredsstillende for økonomi- og medarbeiderdimensjonen. Det 

er imidlertid vår vurdering at kommunen kan forbedre den månedlig oppfølging av tjenester til 

innbyggerne. Rådmannsnivået har, og bruker, gode kanaler for oppfølging av aktiviteter og tiltak. 

Ledelsens fokus på, og tiltak mot mobbing i skoletiden, herunder klargjøring av hva mobbing 

innebærer overfor elever, vurderes som hensiktsmessige oppfølgingstiltak for de enkeltsituasjonene 

kommunen har opplevd. Vi anbefaler Vestby kommune å: 

- Inkludere tjenestedimensjonen i månedsrapportene. 

Tilgjengelighet ved «åpen dør»-praksis vurderes som positivt. Det er vår vurdering at det er en 

gjensidig tillitsbasert styring i kommunen, og at rådmann involveres og informeres der dette er 

hensiktsmessig. Det at rådmannen etterspør tilbakemeldinger, dersom disse eventuelt uteblir, 

bidrar til å sikre god kontroll og å ansvarliggjøre ledere. Det at rådmannen følger virksomhetene 

nøye, både via virksomhetslederne og gjennom egen involvering, er positivt. Rådmannens direkte 

kontakt med kommunens innbyggere sender etter vår vurdering et tydelig signal om ledelsens 

involvering og holdning.  
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7. Vedlegg 

7.1. Organisasjonskart for Vestby kommune 

 

 

Figur 1 Organisasjonskart for Vestby kommune (Kilde: Vestby kommune) 
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7.2. Samtaleguide for dybdeintervjuer 

Om samtalen 

Som ledd i forvaltningsrevisjonsprosjektet om internkontroll i Vestby kommune vil BDO gjennomføre 

en samtale med resultatområdene skole, sykehjem og eiendom, i tillegg til personal- og 

organisasjonssjefen. Samtalene vil ha en varighet på én time, og det vil bli tatt notater underveis. 

Disse notatene er for BDOs eget bruk, og vil ikke gjengis eller på annen måte kunne kobles til 

rapporten. Dette dokumentet er ment som en indikasjon på tema som vil dekkes i samtalen slik at 

deltakerne i samtalen, dersom det er ønskelig, kan forberede seg til samtalen. 

Innledende spørsmål 

- Hvordan er ditt resultatområde organisert? 

- Kan du fortelle litt om rollen som RO-leder, samspillet med rådmann/sentraladministrasjon og 

egen ledergruppe/virksomhetsledere? 

Tema Kontrollmiljø 

- Hvordan vil du beskrive kontrollmiljøet i din enhet og i kommunen generelt? 

- Hvilke retningslinjer/prosedyrer har kommunen for ditt resultatområdes virksomhet? 

- Hvordan er etikkreglementet og varslingsplakaten formidlet til de ansatte? 

- Driver kommunen med kompetanseutvikling for medarbeidere utover utvikling via daglig drift? 

- Hvilken kompetanse skulle du ønske du hadde tilgang til for å videreutvikle tjenesteområdet du 

har ansvar for? 

- Kan du fortelle kort om hvordan delegering av myndighet er håndtert i kommunen, evt begrenset 

til ditt tjenesteområde (system for anskaffelser, økonomi/faktura, personal, tjeneste)? 

Tema risikovurderinger og rapportering/aggregering av risikoer 

- Har resultatområdene klart definerte (og målbare) målsettinger og hvordan er arbeidet med 

utvikling av målekortet? Er det nye resultatmål i 2014?  

- Hvordan jobber dere med risikovurderinger? Gjennomfører dere dette regelmessig? 

- Hva er de viktigste/alvorligste utfordringene du ser for ditt resultatområde (hva kan gå galt)? 

- Hvordan formidles/kommuniseres risikoer til ledelsen (ledergruppe/rådmannen)? 

Tema kontrollaktiviteter 

- Hvilke nøkkelkontroller (hovedaktiviteter) gjør du på ditt resultatområde for å sikre kontroll med 

utviklingen innen tjenesteproduksjon, økonomi og medarbeidere? 

- Hvordan og til hvem rapporteres det om kontrolltiltak, og resultatet av disse? Hvordan følger 

rådmannen arbeidet opp i styringsdialogen og i ledermøter? 

Tema informasjonsflyt  

- Mottar rådmannen relevante rapporter om utviklingen på resultatområdet? Hvilke rapporter er 

dette og med hvilken frekvens? 

- Er informasjon/kommunikasjon med ledelsen/rådmannen formell eller uformell (faste rapporter 

eller muntlige i møter)?  

- Hvordan vil du beskrive kommunikasjonen mellom RO-leder(e) og rådmannsnivået? 

Tema oppfølging av tiltak  

- Ber rådmannen om tilbakemelding, rapportering eller status i pågående saker? Hvordan følges de 

opp (både av dere og rådmannen)?  

- Gjøres det særskilte/spesifikke oppfølginger av tjenester, økonomi, personal basert på hendelser, 

endringer eller for å bekrefte at den etablerte kontrollen faktisk virker? 


