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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune etter Kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringer 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 økonomistyringen i Ås kommune, 

med fokus på helse- og sosialtjenesten.  Prosjektet er gjennomført i perioden august til 

oktober 2010. Follo distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens 

kontaktperson og øvrige ansatte i Ås kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med 

gjennomføringen av undersøkelsen.   

 

Prosjektet er gjennomført av ass. revisjonssjef Hilde Jakobsen og avdelingsleder Bjørn Tore 

Nedregård. 

 

     
 

Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Prosjektleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Ås kommune gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Ås kommune. 

 

Forvaltningsrevisjonen viser at Ås kommune har et forbedringspotensial på en rekke områder 

når det gjelder kvaliteten på budsjetteringen og økonomistyringen.  

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av dokumentgjennomgang og intervjuer av ledere og 

ansatte i ulike enheter i kommunen. I tillegg er det gjennomført en nettbasert 

spørreundersøkelse blant lederne for de tjenesteytende enhetene i kommunen. Revisjonen har 

i hovedsak tatt utgangspunkt i helse- og sosialetaten, og da spesifikt pleie- og 

omsorgssektoren. Regnskapsåret 2009 har vært hovedfokus for rapporten. 

  

Utgiftene til pleie og omsorg i Ås ligger under gjennomsnittet for Akershus men høyere enn 

gjennomsnittet i Follo. Driftsutgiftene på kommunal plass i institusjon er også markant 

høyere. 

 

Rapporten peker bl.a. på det ansvar som er lagt på lederne for de tjenesteytende enhetene og 

manglende samstemmighet i situasjonsforståelsen mellom ulike nivåer i kommunen når det 

gjelder realismen i budsjettet for 2009. Revisjonen mener deler av budsjettet for pleie og 

omsorg i 2009 ikke var realistisk.  

 

Det er påvist at lojaliteten til budsjett og rammer generelt sett er god. Rapportens funn reiser 

videre spørsmål ved om økonomiregelverk og den rolle som både økonomiavdelingen og 

etatssjefene har i forhold til økonomiområdet, gir tilfredsstillende styring. Rapporten peker 

også på mangler ved oppfølgingen mot risikoutsatte områder. 

 

Rapporten konstaterer at månedsrapporteringen ikke har fungert slik den burde. Det fremstår 

som om kommunen har mye å hente på å forbedre kommunikasjon og samhandling mellom 

de ulike organisasjonsledd. 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en rekke anbefalinger til kommunen som bør 

vurderes nøye, da vi mener at de foreslåtte tiltakene bør kunne medvirke til en høyere kvalitet 

på budsjettering og økonomistyring i Ås kommune. 

 

Gjennom den nettbaserte spørreundersøkelsen synliggjøres den generelle oppfatningen blant 

ledere i kommunen omkring de spørsmål rapporten ser på. I tillegg fremkommer en rekke 

konkrete synspunkter. Revisjonen mener dette er tilbakemeldinger av stor verdi som 

kommunen bør ta alvorlig og som gir grunnlag for oppfølging sammen med rapportens 

anbefalinger. 
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2 Innledning 
 

Revisjonen skal i følge kommuneloven § 78 pkt. 2 og forskrift om revisjon § 6 og § 7 utføre 

forvaltningsrevisjon. Dette innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Herunder også 

forhold som om styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige og om 

beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen er forsvarlig utredet. 

 

Noe av bakgrunnen for prosjektet er overskridelsene i regnskapene for 2009 for helse- og 

sosialsektoren i kommunen, som først ble synlig for ledelse og besluttende organer i 

kommunen mot slutten av 2009. 

 

Kontrollutvalget vedtok derfor i sitt møte 2. februar 2010 (sak 03/10) økonomistyringen i 

kommunen, illustrert med pleie- og omsorgstjenesten, som tema for forvaltningsrevisjon i 

2010. Utvalget ønsket at Follo distriktsrevisjon skulle gjennomføre prosjektet. Saken ble 

ytterligere diskutert i møte 23. mars 2010 (sak 05/10). Utvalget ba i dette møte Follo 

distriktsrevisjon om å legge frem en prosjektplan for prosjektet. Denne ble lagt frem og 

godkjent i møte 18. mai 2010 (sak 11/2010). 

 

Ås kommune tiltrådte som medlem i Follo distriktsrevisjon fra 1. juli 2010, og prosjektet ble 

derfor igangsatt først i august. 

 

3 Formål og problemstillinger 

3.1 Formål 

 

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge og vurdere om kommunen har tilfredsstillende 

intern kontroll, med vekt på om styring av kommunens økonomi og tilhørende rapportering er 

tilfredsstillende. 

3.2 Problemstillinger 

 

Følgende problemstillinger er belyst:  

 

1. Er budsjettet realistisk? 

 

2. Har kommunen god økonomistyring? 

 

Foruten en generell gjennomgang av samarbeidet mellom de ulike ledernivåene i kommunen, 

har prosjektet sett spesielt på det interne samarbeidet i helse- og sosialsektoren. 

 

3.3 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 virksomheter og aktiviteter drives i samsvar med krav og forventninger. 
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Kriteriene, holdt sammen med faktagrunnlaget, danner basis for de analyser og vurderinger 

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

 

I denne undersøkelsen er kriteriene i hovedsak hentet fra Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25. september 1992 (kommuneloven), Forskrift om årsbudsjett for 

kommuner og fylkeskommuner av 15. desember 2000, samt utledet med bakgrunn i 

aksepterte standarder for internkontroll (COSO). 

  

3.4 Avgrensninger og presiseringer 

 

Revisjonen har i hovedsak tatt utgangspunkt i helse- og sosialetaten, og da spesifikt pleie- og 

omsorgssektoren. Andre virksomheter og områder i kommunen er undersøkt og kommentert 

mer generelt. Regnskapsåret 2009 har vært hovedfokus for problemstillingene og vurderingen 

av disse. 
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4 Metodisk gjennomføring 

4.1 Gjennomføring 

Problemstillingene i prosjektet er innledningsvis belyst gjennom intervju med rådmann og 

etatssjef for helse og sosial, samt utvalgte ledere på enhets- og avdelingsnivå innen helse og 

sosial. I tillegg er det også gjennomført intervjuer av tilsatte ved økonomiavdelingen. 

Kommunen nåværende økonomisjef er tilsatt etter at intervjuene ble gjennomført. Videre er 

det gjennomført dokumentanalyse av rutiner og retningslinjer som kommunen har utarbeidet 

innenfor området. For å gi undersøkelsen større bredde og fange opp andre enheter enn de 

som har vært intervjuet, ble det også gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til ledere 

med økonomiansvar i kommunen under etatssjef- og stabsledernivå. Revisjonen benyttet 

verktøyet Questback til dette. Svarene ble avgitt anonymt. Undersøkelsen ble sendt ut til en 

målgruppe bestående av 43 personer og lå ute i to og en halv uke, med én oppfølging. Det ble 

mottatt svar fra 38 respondenter, som gir en svarandel på 88,3 %. 

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. Den 

fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 

4.2 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.  

 

Spørreundersøkelsen fokuserer på de samme problemstillingene som intervjusituasjonen, men 

retter seg i større grad mot de øvrige grupper i kommunen enn de som er omfattet av 

undersøkelsens primære fokusområde. På denne måten belyses problemstillingene fra flere 

sider og får større bredde. Den høye svarprosenten bidrar til styrket validitet. 

 

Intervjusituasjonen gjør det også mulig å kunne oppklare misforståelser og stille 

oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten 

at intervjuobjektene selv har verifisert de opplysningene de har gitt i intervjuet.  
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5 Bakgrunn 
Ås kommune har i 2008 og 2009 hatt overskridelser på budsjettet. Fra kontrollutvalgets side 

er det særlig uttrykt bekymring for merforbruket innen helse og sosial. I kommunens 

årsmelding for 2008 vises det til at det var et merforbruk på 5,4 mill kr, vesentlig innen pleie 

og omsorg. Kommunen har omtalt overskridelsen slik i årsmeldingen for 2008:  

 

”Helse og sosial har et merforbruk på 5,4 mill. kroner. Etableringen av NAV medførte 

utgifter som ble omtalt i tertialrapport, men som ikke ble tatt med i påfølgende 

budsjettregulering. Manglende budsjettdekning er på 1 mill. kroner. I budsjettet er det 

lagt til grunn at salg av sykehjemsplasser ville gi 4 mill. kroner. Det lyktes ikke å selge 

antall plasser som forutsatt, og mindreinntektene på dette området er 1 mill. kroner. 

Forsterket enhet står for en stor del av det resterende merforbruket. Enheten ble åpnet 

i mai 2008, og det var planlagt at den øvrige bemanningen på sykehjemmet skulle 

dekke denne enheten på natt. På grunn av meget ressurskrevende brukere var det ikke 

mulig å ha felles nattbemanning. Merforbruket må også ses i lys av at det har vært 

mange ubesatte stillinger som krever kvalifisert personell, noe som har medført 

utstrakt bruk av overtid og innleie fra vikarbyråer.” 

 

I 2009 ble budsjettrammen totalt sett overskredet med 17 mill kr, hvorav helse og sosial hadde 

et merforbruk på 8,3 mill kr. Dette er omtalt slik i kommunens årsmelding for 2009:  

 

”Helse- og sosial har et merforbruk på kr. 8,3 mill. Den største delen av merforbruket 

er knyttet til institusjonsopphold under pleie og omsorg. Merforbruket på disse 

områdene er kr. 7,6 mill. Det er flere årsaker til merforbruket. I perioder har 

kommunen hatt flere pasienter med behov for 1:1 bemanning enn budsjettert. Noen av 

tiltakene er ikke blitt fanget opp gjennom rapporteringene og heller ikke kompensert 

gjennom budsjettreguleringer. I tillegg har det vært vakanser gjennom hele 2009. 

Dette har medført kjøp fra vikarbyrå og overtidsbruk”.   

 

Budsjettoverskridelsene i 2009 oppsto i hovedsak innenfor helse- og sosialetaten/pleie og 

omsorg og i noen grad også innenfor sosial og barnevern, samt teknisk etat/eiendomsenheten. 

Dette ble først klarlagt etter at 2. tertialrapport og budsjettprosessen for 2010 var brakt i havn.  

 

Budsjettoverskridelsene i 2009 ble behandlet i kommunestyret 3. februar 2010 (K-sak 4/10). 

Kommunestyret presiserte at overskridelsene for helse og sosial ikke var akseptable, og 

konstaterte at administrasjonen ikke hadde gode nok rutiner for å holde løpende kontroll med 

utgifter og inntekter. Rådmannen orienterte i saken også om at han hadde til hensikt å: 

 

 Ta i bruk ny modul i turnusprogrammet (GATsoft) for å trygge synkroniseringen mot 

økonomisystemet (Agresso). 

 Styrke bevissthet og bruk av rapporteringssystemet gjennom tettere oppfølging fra 

økonomiavdelingen og etatssjefer. 

 Bruke mer oppmerksomhet på månedsrapporteringen. 

 Fokusere spesielt på enheter og avdelinger som har større problemer enn andre. Styrke 

opplæringstilbudet og skjerpe oppfølgingen av disse. 

 Skjerpe økonomiavdelingens vurderinger av enkelte større inntekts- og utgiftsposter 

samt kommunens samlede lønnsbudsjett ved tertialrapporteringene. 

 Prioritere sterkere det økonomiske fokuset i rådmannens ledergruppe. 
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 Styrke styring og ledelse av eiendomsavdelingen ved å igangsette ansettelsesprosess 

av ny eiendomssjef. 

 Realisere tiltak i forhold til eiendomsavdelingen i tråd med foreliggende 

prosjektrapport. 

 

Rådmannen redegjorde i formannskapsmøtet 14. april 2010 om følgende konkrete rutine i 

forhold til oppfølging av budsjettet: 

 

 Månedsrapporter er tilgjengelig for ledere den 15. i påfølgende måned. Alle ledere 

skal rapportere tilbake innen fem virkedager. 

 Rådmannens ledergruppe behandler rapporteringen hver måned i sitt første ledermøte 

etter at enhetene har rapportert. 

 Økonomiavdelingen foretar jevnlig vurdering av enkelte større inntekts- og 

utgiftsposter samt kommunens samlede lønnsbudsjett. 

 Det legges opp til flere administrative budsjettreguleringer enn tidligere. 

 Budsjettreguleringer før 1. og 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for 

behandling. Den første reguleringen vil skje i møte i slutten av april. Avvik må i 

utgangspunktet dekkes innen etatenes rammer. 

 Rapportering til kommunestyret i forbindelse med 1. og 2. tertial med sentral 

budsjettregulering. 

 

Formannskapets tok rådmannens saksfremlegg til orientering, og det ønsket dessuten å bli 

orientert månedlig om kommunens økonomiske situasjon. 

 

Den største delen av merforbruket i 2008 og 2009 er knyttet til institusjonsopphold under 

pleie og omsorg. Kommunen tok i bruk det nye Moer sykehjem i 2008. Sykehjemmet har til 

sammen 86 langtidsplasser, hvorav 20 plasser for korttidsopphold/rehabilitering og 6 på 

forsterket enhet (1:1 bemanning).  

 

Enhet for pleie og omsorg omfatter Moer sykehjem, bokollektiv for personer med demens (24 

plasser), hjemmetjenestene, aktivitetssentrene og omsorgsboliger. Enheten er organisert med 

7 avdelingsledere som leder hver sin avdeling: 

 Hjemmetjenesten – sør. 

 Hjemmetjenesten – nord. 

 Langtidsavdeling, sykehjem (40 plasser). 

 Langtidsavdeling, sykehjem (20 plasser). 

 Korttid og rehabiliteringsplasser (20 plasser), og fysioterapi for barn og voksne. 

 Aktivitetsavdeling med tilbud til beboere på institusjon og hjemmeboende. 

 Bokollektiv for personer med demens (skjermet enhet) og forsterket skjermet enhet. 

 

Enheten har ca 175 årsverk og ca 250 ansatte. 

 

På merkantil side er det 3 stillinger – 2 i 100 % stilling og 1 i 80 % stilling. Dette inkluderer 

også resepsjon, innkalling av vikarer, bistand ved ansettelser og hjemmehjelpskoordinator. 

Attestering, fakturering og innkjøp utgjør samlet i overkant av 1 årsverk. Disse er imidlertid 

lite involvert i budsjettering og økonomistyring som er et ansvar som ligger til lederne i 

enheten. Bestillerkontor og drift (kjøkken, vaskeri, med mer) er ikke en del av enheten. 

 

Kommunens administrative organisasjonskart er tatt inn som vedlegg til rapporten. 
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6 Realisme i budsjetteringen 

6.1 Revisjonskriterier 

De sentrale føringene for den kommunale budsjettprosessen følger av kommuneloven. Kravet 

til realisme i planleggingen berøres innledningsvis i lovens § 5.2 hvor det fremgår at 

kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i 

kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette fremgår av 

økonomiplanen. 

 

Når det gjelder økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering, er dette omhandlet i 

lovens kapittel 8. § 44 i loven omhandler økonomiplan spesielt. Det fremgår her bl.a. at: 

 

”Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede 

utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.”  

 

Videre heter det at: 

 

”..det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter skal anvises dekning for de utgifter 

og oppgaver som er ført opp.”   

 

Kommunelovens § 46 omhandler årsbudsjettets innhold. Her fremkommer det at: 

 

”Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og 

utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret.” 

 

Det heter videre at: 

 

”..de målsettinger og premisser som Årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig 

frem” 

 

Lovens § 47 tar for seg årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organer. Det er 

samtidig verdt å merke seg at dette ikke gjelder for utbetalinger som kommunen er rettslig 

forpliktet til å foreta. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de 

inntekter og utgifter som årsbudsjettets bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til 

kommunestyret. 

 

Kommunelovens § 46 er også nærmere fulgt opp gjennom forskrift om årsbudsjett for 

kommune og fylkeskommuner. Kravet om fullstendighet fremkommer også tydelig her, jfr. § 

6 om årsbudsjettets innhold og inndeling. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av regelverket sett ovennevnte føringer under ett, og oppsummert 

disse til følgende kriterium som legges til grunn for å belyse problemstillingen: 

 

 Budsjettet skal være realistisk. 
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6.2 Faktabeskrivelse 

Generelt 

 

Budsjettprosessen er beskrevet på kommunens intranett.  Denne er knyttet opp i rutinen for 

utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan. Hovedtrekkene i denne rutinen er: 

 

 Mars/april Politisk behandling av årsmeldingen. 

 Mai  Plankonferanse med formannskapet. 

 Juni- oktober Utarbeidelse av planforslag. 

 Oktober Rådmannens forslag presenteres. 

 November Første gangs behandling. 

 Desember Handlingsprogrammet vedtas. 

 

Innenfor helse og sosial setter den enkelte enhet/avdeling opp budsjettforslag basert på 

økonomiplan og handlingsprogram, forrige årsbudsjett, årsmelding og justeringer pr 1. tertial 

og de føringer som formannskapet gir for prosessen (for 2011 innebærer dette bl.a. reduksjon 

på 3 %). For pleie og omsorg er forhold som bemanning, antall sykehjemsplasser, politiske 

vedtak, lovkrav mv, bestemmende for budsjettbehovet. 

 

Ut fra dette presenterer enhetene økonomiplan med budsjett, og handlingsprogram med 

konsekvenser. Dette gjøres koordinert med etatssjefen. Etatssjef for helse og sosial drøfter 

også tiltak og konsekvenser med hovedutvalget for helse og sosial. 

 

Budsjettansvaret innenfor pleie og omsorg er fordelt til avdelingsledere som har ansvar for 

sine respektive underkapitler. Hver avdelingsleder har en økonomisk ramme som er fordelt av 

økonomiavdelingen til den enkelte avdeling ved pleie og omsorg. Avdelingslederne har 

ansvar for lønn og et begrenset driftsbudsjett og anviser for sine konti. Avdelingslederne 

fremmer budsjettforslag og rapporterer for egne konti direkte til økonomi, og de mottar også 

rapporter fra økonomi. Enhetsleder har ingen aktiv rolle i denne rutinen, men både enhetsleder 

og etatssjef budsjetterer og rapporterer på eget budsjettansvarsområde til økonomiavdelingen. 

 

For å belyse de økonomiske rammene for pleie og omsorg, er følgende tall hentet fra 

kommunens årsmelding for 2009: 

 Pleie og omsorg – KOSTRA-tall Ås 
Gj.snitt 

Follo 
Gj.snitt 

Akershus 

  2006 2007 2008 2009 2009 2009 

Pleie- og omsorgstjenestene samlet  

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten i kroner 8 905 9 572 9 442 10 089 9 551 10 501 

Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av 
kommunale pleie og omsorgstjenester - 317 363 296 157 293 491 267 458 298 794 

 

Institusjoner for eldre og funksjonshemmede  

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal 
plass 870 928 1118829 793 773 993 314 820 338 842 947 

Ad notam: Utgifter for årene 2006, 2007 og 2008 er oppjustert til kostnadsnivå for 2009 
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Ås kommune ligger under Akershus-gjennomsnittet i 2009 når det gjelder utgifter til pleie og 

omsorg, men dette er marginalt. Kommunen har en nedgang fra både 2007 og 2008 i 

korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester. 

Kommunen ligger likevel 9,7 % høyere enn gjennomsnittet i Follo. 

 

Når det gjelder institusjoner for eldre og funksjonshemmede, har kommunen i 2009 økt 

korrigerte brutto driftsutgifter med 25 %, institusjon, pr. kommunal plass fra 2008, men ligger 

fortsatt lavere enn 2007. Kommunen ligger høyere enn gjennomsnittet i Follo og Akershus 

med hhv. 21 % og 18 %. 

 

Vi har foretatt en nærmere sammenligning av kostnader i institusjon i Follo-kommunene 

basert på innrapporterte Kostra-tall for 2009:  

 

  Ås Ski Frogn Oppegård Vestby Nesodden Enebakk 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, pleie i 
institusjon 112 151 000 134 293 000 78 560 000 69 701 000 52 149 000 78 219 000 36 030 000 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, drift av 
institusjon 8 040 000 12 631 000 6 987 000 12 347 000 4 317 000 7 797 000 4 948 000 

Totale brutto 
driftsutgifter, institusjon 120 191 000 146 924 000 85 547 000 82 048 000 56 466 000 86 016 000 40 978 000 

Avskrivninger institusjon 7 071 000 6 767 000 2 448 000 4 435 000 2 755 000 2 783 000 1 022 000 

Antall kommunale plasser 
i institusjon i alt  121 192 109 89 76 97 48 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass  993 314 765 229 784 835 921 888 742 974 886 763 853 708 

Avskrivninger institusjon 
pr. kommunal plass 58 438 35 245 22 459 49 831 36 250 28 691 21 292 

Korrigerte brutto 
driftsutgifter, institusjon, 
pr. kommunal plass - 
justert for avskrivninger 934 876 729 984 762 376 872 056 706 724 858 072 832 417 

 

 

Vi ser at Ås kommune har høyest avskrivninger på institusjoner av kommunene i Follo, både 

totalt og pr. kommunal plass. De høye avskrivningene synes derfor å være én av årsakene til 

at Ås kommune har høyest korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon pr. kommunal plass. Til 

tross for dette ligger kommunen fortsatt markant høyere enn de andre kommunene i Follo. 

 

Vi har også sett på utgifter til lønn og utgifter til kjøp av varer og tjenester pr. kommunal 

plass i institusjon. Ås kommune ligger til dels svært mye høyere enn de andre Follo-

kommunene også for disse utgiftene. Lønnsutgiftene i Ås kommune er for eksempel 225 000 

kr høyere enn i Vestby kommune og 210 000 høyere enn i Ski kommune pr. kommunal plass. 

 

  Ås Ski Frogn Oppegård Vestby Nesodden Enebakk 

Lønnsutgifter pr. 
kommunal plass 828 033 618 229 643 404 751 775 603 553 747 062 699 271 

 
Kjøp av varer og tjenester 
som inngår i kommunal 
tjenesteproduksjon pr. 
kommunal plass 106 843 111 775 118 972 120 281 103 171 111 010 133 146 
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Visuelt kan kostnadene pr kommunal plass i 2009 fremstilles slik: 

 

 
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 

 

Budsjettets realisme. 

 

Når det gjelder målsettinger og premisser for 2009-budsjettet, redegjør handlingsprogrammet 

med økonomiplan 2009-2012, budsjett 2009 (k-sak 63/08, 10.12.08) som en generell 

beskrivelse bl.a. for at det er en reell økning på 3,3 % for 2009 når det gjelder 

fellesinntektene (skatt, rammetilskudd o.a.). Dette tilsvarer et beløp på 15,3 mill. kroner og er 

en relativt stor og positiv forbedring i forhold til tidligere plan. Det er foretatt innsparinger 

på til sammen 7,3 mill kroner for 2009 i forhold til tidligere plan. En del av disse 

innsparingene vil oppleves som redusert kvalitet i tjenesteproduksjonen. Motsatsen er at det 

har vært behov for å styrke etatenes rammer med til sammen 16,8 mill kroner for 2009.” 

 

Nedenfor følger et utdrag fra tabellen om budsjettrammer og konsekvenser for budsjettåret 

2009 for helse og sosial, inklusive funksjon 253 (pleie og omsorg, hjelp i institusjon) og 

funksjon 261 (botilbud i institusjon): 

 

(Tall angitt i 1000) 
Rammer 2009-2012 
 

2009 Kommentarer 

Konsekvensjustert budsjett:    

Lønnsjustering vikarmidler 157 Vikarmidler er justert for prisvekst. Hele etaten.  

Lønnsglidning (inkl. økning satser) 2 481 Etatene er kompensert for økning av satser 
lørd/sønd, kveld/natt og helligdag. Hele etaten.  

Økt inntekt egenbetalinger pleie/omsorg, f253, 254 -508 Økte inntekter innenfor pleie/omsorg som følge av 
at færre plasser selges til andre kommuner. 

Salg av langtidsplasser, f253 778 Pga nye befolkningsprognoser nedjusteres salget 
fra 9 til 7 plasser i 2009. 

Prisjustering matvarer 2.tertial 2008, f253, 234 350 K-sak 53/08 samt 1. og 2. tertialrapport 2008. 

Prisjustering matvarer 2009, f253, 234 88  

Kutt driftsutgifter -61 Hele etaten.  

Økning serviceavtaler, f253 45 Vedlikehold for håndholdte enheter i 
hjemmetjenesten samt serviceavtale på teknisk 
utstyr. 

Nye tiltak i 2009:    
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Økt rammer ved forsterket enhet, f253 696 Rammene økes for å bemanne opp avdelingen til 
forsterket drift, da den i 2008 kun var budsjettert 
med 6 ordinære plasser.  

Nye besparelser i 2009:    

Reduksjon av vare- og tjenesteposter, f232, 241, 
253, 254 

-109 Kutt i telefonutgifter og kjøregodtgjørelse. 

Kutt 0,5 årsverk driftsenheten, f253 -129 Driftsenheten ved kjøkkenet reduseres med 0,5 
årsverk. 

Kutte vikarer/vaktlengder, f253 -482 Moer sykehjem reduserer vikarbruk og kutter ned 
vaktlengder. Det forutsettes at variabel lønn 
lønnsjusteres etter oppgjør.  

 

For pleie og omsorg har revisjonen fått opplyst at variabel lønn i 2009 (nattevakter, 

ferievikarer mv.) ble underbudsjettert, og heller ikke er blitt justert opp i henhold til 

lønnsøkningen. Enheten har vist til at dette er blitt påpekt i budsjettprosessen og i forbindelse 

med månedsrapporteringen. Slik denne situasjonen beskrives på avdelingsnivå, er dette 

kostnader som ikke kan påvirkes fordi bemanningen i turnus er konstant. Avdelingen var selv 

derfor inneforstått med at variabel lønn var underbudsjettert fra budsjettårets start i denne 

perioden. Som eksempel er det vist til at feriebudsjettet for 2010, dekker mindre enn 

halvparten av behovet for å gjennomføre 3 ukers sommerferie. Når variabel lønn ikke blir 

justert opp i henhold til lønnsøkningen, fører dette bl.a. til at det hvert år kan leies inn færre 

vikarvakter enn før, noe som hevdes å ha blitt rapportert gjentatte ganger. Dette betyr at 

lederne på enhets- og avdelingsnivå må søke å finne innsparinger på andre måter. 

  

Kommunens økonomiavdeling hadde også forventninger om at et nytt sykehjem skulle gi 

innsparinger i driften sammenlignet med gammel ordning. Gjennom de intervjuer som er 

foretatt på enhetsnivå, er dette en forventning vi ikke har funnet tilslutning for hos pleie og 

omsorg selv. Tvert imot er det uttrykt at dette er noe det ikke var grunnlag for. Et større 

sykehjem med mindre avdelinger, krever derimot økt bemanning.  

 

Innenfor pleie og omsorg er det uttrykt at utfordringen med å budsjettere er knyttet til at 

driften i noen grad er uforutsigbar. Enheten må på kort varsel kunne motta pasienter som 

skrives ut fra sykehus og som krever betydelige ressurser. Budsjettet tar ikke høyde for slike 

hendelser. Gjennom året er det høyst påregnelig at pasienter blir sykere og krever ytterligere 

skjerming, noe som i tilfelle øker kostnadene. Budsjettet ved pleie- og omsorgsenheten har 

ingen buffer som tar høyde for nye ukjente forhold som kan inntreffe. Eventuelle grep må 

derfor gjøres i forbindelse med tertialrapporteringen. Det er ikke utarbeidet prognoser som 

angir forventet kostnadsutvikling, siden fremtidig behov for tjenester er usikkert.  

 

Når det gjelder overskridelsene i 2009, fremstår det som uklart når økonomiavdelingen ble 

kjent med dette. Dette fordi det er mange bruddstykker og diskusjoner frem og tilbake som 

danner grunnlag for en endelig forståelse av situasjonen i økonomiavdelingen. Det var 

imidlertid kjent at flere enhets- og avdelingsledere mente at budsjettene de hadde, ikke var 

realistiske. 

 

I tertialmeldingen for 1. tertial 2009 ble det varslet et merbehov på vel 5 mill kr for helse og 

sosial i 2009. Dette inngikk i kommunens oppfølging gjennom budsjettreguleringen for 1. 

tertial 2009 (ref. F-sak 41/09). Samlet hadde kommunen en negativ status på 9,4 mill kr, 

hvorav det ble funnet inndekning for 4,6 mill kr av dette. 0,6 mill kr skulle dekkes ved bruk 

av fond vedlikeholdsmidler. Etter dette gjensto 4,2 mill kr. Det ble også redegjort for at 

midlene avsatt til lønnsøkninger var for lave fordi lønnsveksten for 2008 ble høyere enn 

antatt. Samtidig ble det foreslått at skulle gjøres innsparinger overfor enhetene, bl.a. ved at 
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lønnsveksten fra 01.05.09 ikke skulle kompenseres fullt ut (tilsvarte 4,2 mill kr for kommunen 

som helhet). 

 

For helse og sosial spesielt, redegjorde budsjettreguleringsvedtaket for en risiko for økning av 

utgiftene på ca rundt 4 mill kr, samt at bidrag til flyktninger var underbudsjettert og burde 

økes med 0,4 mill kr. 

 

Det fremgår dessuten av et internt notat fra rådmannen til formannskapet
1
 om 

budsjettregulering 1. tertial at det skulle spares 1 mill kr på helse og sosial av et totalt 

innsparingsmål på 2,5 mill kr. Helse og sosial skulle nå dette målet gjennom reduksjon av 

sosialutgifter på 300 000 kr og ytterligere 0,4 % kutt på lønnsbudsjettet fordelt jevnt over på 

enhetene (tilsvarer ca 700 000 kr). Dette kom i tillegg til et vedtak om ikke å kompensere den 

forventede lønnsveksten fra 1. mai 2009 fullt ut, noe som tilsvarte 0,9 % av etatenes 

lønnsbudsjett. Rådmannen ga samtidig uttrykk for at han ”er skeptisk til at denne 

innsparingen lar seg gjennomføre uten at dette får konsekvenser for tjenestetilbudet” og at det 

”som følge av den allerede foreslåtte innsparingen er vanskelig å vurdere hvilke konsekvenser 

den ytterligere innsparingen vil gi”.  

 

I rådmannens saksutredning for formannskapets behandling av tertialrapport for 2. tertial 

2009, (F-sak 71/09) ble det vist til at merforbruket som var varslet etter 2. tertial i all 

hovedsak var knyttet til andre områder enn de hvor det ble strammet inn ved 1. tertial. 

Gjennomgang av driftsbudsjettene for etatene viste at det måtte finnes dekning for et beløp på 

3,665 mill kroner i forhold til etatenes rammer. Dette var for en stor del knyttet til helse- og 

sosialetaten hvor det måtte finnes dekning for 3,56 mill. kroner. Av dette beløpet skyldtes 1,8 

mill. kroner mindre salg av sykehjemsplasser og at egenbetalingen innen pleie og omsorg ble 

lavere enn budsjettert. I budsjettreguleringssaken (F-sak 72/09) redegjøres det for at 

rådmannen ville dekke inn merbehovet gjennom bruk av konti for tilleggsbevilgninger samt 

lavere renteutgifter, overføring til VAR-området og reduksjon av diverse andre poster. 

 

Når det gjelder den mer generelle oppfatningen om budsjettering i kommunen, har vi bedt 

kommunens enhets- og avdelingsledere besvare dette gjennom å ta stilling til følgende 

påstander: 

 

(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir 

”ingen formening”. ) 

                                                 
1
 Notat datert 17.06.09, Sak nr/ark 09/1691/153, løpenr. 9889/09. 
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Revisjonen registrerer at det er stor spredning i svarene på det enkelte spørsmål. Videre så er 

majoriteten uenige i at budsjettet for 2010 tok høyde for forventet kostnadsutvikling og at det 

er svært få som er klart enige i dette.  Vi ser også at nær halvparten av svarene på de andre 

spørsmålene ligger på den ”uenige” delen av skalaen (svaralternativ 1-3).  

 

Revisjonen har også invitert respondentene til å kommentere de svarene de har gitt. Dette er 

det svært mange som har gjort, noe som tyder på et bra engasjement i organisasjonen omkring 

disse spørsmålene. Vi har merket oss følgende tilbakemeldinger: 

 

 Budsjettene er så trange at det er vanskelig å drive en god (xxx- enhet) som har alle de 

kvaliteter man ønsker å ha. 

 Det er ikke rom for uforutsette utgifter. Blir et negativt vedheng hele året hvis dette 

skjer tidlig. 

 Det er ikke tatt høyde for prisstigning. Enheten får heller ikke økt IT-budsjett selv om 

IT-avdelingen nå fakturerer for varer og tjenester de tidligere tok på eget budsjett. Det 

betyr at handlingsrommet er betydelig redusert. 

 Vi skal i 2011 innspare 3 %, dette er ikke mulig uten å innskrenke stillinger, det vil si å 

si opp en person.  

 Det har i flere år vært umulig for oss å legge ett riktig budsjett i forhold til lønn, dette 

fordi det blir kontert på feil konto. Vi legger dette riktig inn i GAT, men det blir ikke 

registrert i Agresso på rett konto. Dette medfører at vi ikke kan skille på de ulike konto 

som ferievikar, vikar osv. Alt går inn på sykevikar med refusjon. Blir da ikke mulig for 

oss å legge riktig budsjett. 

 Det har ikke blitt tilført midler på ferievakarer, sykevikarer og ekstrahjelp siden 2008. 

I samme periode har assistent og faglærte hatt en lønnsutvikling på ca. 18 % 

 Det har heller ikke blitt tilført midler i forhold til prisstigning på vareposter/ 

driftutgifter. 

 Arbeidet med budsjettet 2010: rammen var for liten. Budsjettet tar høyde for 2,5 uker 

ferie for mine ansatte. Dette ble belyst, men det ble ikke tilført tilstrekkelige midler. 

Jeg sa fra at rammen for budsjettet var for liten, men fikk beskjed om at vi ikke kunne 

endre rammen eller få tilført midler. 

 Rammen for budsjett 2010 var etter å kun ha lagt inn fastlønn i minus med flere 

hundretusen. Fikk da beskjed om fra økonomi at man ikke skulle røre de andre 
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budsjettpostene, og at de skulle se på dette videre. Og at man ikke kunne endre 

rammen eller få tilført midler. Kommenterte da at budsjettet var urealistisk i forhold 

til vedtatt drift. 

 Budsjettrammen er trang og det dukker også opp økte utgifter hvert år. I tilegg 

kommer noen ganger uventede pålegg om budsjettkutt 

 Det ser ut til at fokus har vært på bunnlinjen, ikke på de interne posteringene. Dermed 

har ikke budsjettet fungert som et styringsredskap. 

 Langt på vei realistisk budsjett fordi vi inntil 09 i hovedsak var finansiert av 

statsmidler. Ser nå at det samme begynner å skje hos oss som i de øvrige 

virksomhetene: Urealistiske budsjett. Et eksempel er overtid - der vi i forbindelse av 

oppstart av døgnbemannet bolig visste at utrykning på vakt og forskjøvet arbeidstid 

ville bli aktuelt. Likevel ikke gjennomslag for å budsjettere. Betyr forbruk på mer enn 

100000 der det står 0 i budsjett. Tariffavtalen er klar på området - vi kan ikke komme 

utenom overtid. 

 Variabel lønn har ikke vært justert i tråd med lønnsutviklingen, feriebudsjettene har 

vært altfor lave og dekker kun 2 1/2 ukes ferie for hver ansatt. Det er heller ikke avsatt 

budsjett som kan ta høyde for ekstraordinære tiltak. 

 Ferievikar: Kun tatt høyde for ca. 2,5 uker ferie for alle ansatte.  

 Variable lønn ved sykdom: Ikke justert ifht lønnsutvikling. 

 Varer og tjenester: Ikke justert ifht prisendringer. 

 Hvor realistisk kan det bli når man hele tiden får innsparingskrav? 

 Enheten jeg leder har økt med to medarbeidere. Dette medførte ombygninger, innkjøp 

av kontormøbler og at refusjon av kjørte kilometer økte. Dette er det ikke tatt høyde 

for i budsjettet. I tillegg er det framforhandlet en kilometergodtgjørelse på kr 4,50 pr 

km. Dette er 1 kr mer enn budsjettert. Vi må kunne disponere bil. 

 Når antall stillings hjemler med tilhørende turnus videreføres og man vet at budsjettet 

ikke dekker tillegg som genereres av turnusen, sier det seg selv at det vil bli 

overskridelser. 

 Det er også påpekt at ferievikar budsjettet ikke dekker vikarer til å avvikle lovbestemt 

ferie for alle ansatte. 

 I sept. fikk jeg beskjed om at jeg innen utgangen av 2010 må spare kr. 220000. Med 

lønnsøkninger og nye tiltak som blir pålagt mitt i året er det vanskelig. 

 

Revisjonen har også spurt om respondentene har forslag til endringer som kommunen bør 

gjøre i sine rutiner for budsjettering. Også her har vi fått mange tilbakemeldninger, bl.a. 

følgende: 

 

 Det ble satt i gang en månedsrapportering for å sikre at enhetene hadde oversikt over 

regnskapet sitt. De tallene som dukker opp i månedsrapporteringen synes jeg er 

fryktelig vanskelig å skjønne og er heller ikke til hjelp for å holde kontroll på 

budsjettet. Det er flott at man må rapportere inn hver måned i forhold til hvordan man 

ligger an, men selve måten det blir gjort på er mer forvirrende enn oppklarende for 

enheten. 

 Lønnsregulering bør være gjort før enhetene legger budsjett, mer riktig data å 

forholde seg til. 

 Ønske om å ha etatsvis en fellespott som er overbyggende for alle enheter slik at når 

nye tiltak dukker opp, at det ikke blir økonomien som styrer, men tiltakets art og 

kommunens kompetanse som styrer. 

 Enheten er lovpålagt og har svært vanskelig for å kompensere for svakere budsjett ved 
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å øke inntektene. Med en liten budsjettramme er det vanskelig å gi et tilfredsstillende 

tilbud. 

 Økonomi må få Agresso og Gat til å samstemme. Tall som skal ligge til grunn for 

budsjettering må være riktige, det er umulig å få et budsjett i balanse ellers. 

 Det må lages regneark som er felles for alle i forhold til utregning av ferievikarer etc. 

 Realistiske budsjetteringer for alle enheter slik at ikke andre enheter må gjøre 

innsparinger i løpet av året. Ikke budsjettere med uspes. innsparinger som også de 

kan medføre innsparinger for enhetene i løpet av året. 

 Agresso fungerer ikke bra når man har ansatte på variabel lønn. Man vet ikke 

forbruket under de ulike budsjettpostene i variabel lønn. Alt blir lagt på vikar med 

refusjon. Dette medfører at det er umulig å lage et realistisk og riktig budsjett. 

Totalsummen er riktig, men underpostene er feil. Dette vanskeliggjør også 

månedsrapporteringen. Slik har det vært i flere år, og er lite tilfredsstillende for alle 

med budsjettansvar 

 Kommunen må ha realistiske rammer for vedtatt drift. Økonomisystemet må gi 

mulighet for å kunne se erfaringstall/regnskapet må splittes på de respektive kontoene.  

Det må være klarlagt fra starten av budsjettprosessen ifht hva som skal tas med hvor. 

 Kommunen må ha realistiske rammer for vedtatt drift. Må sikre at kommunens at 

økonomisystem gir mulighet for å se erfaringstall. Riktig kontering i regnskapet må 

komme på riktig konto. Det må være klare retningslinjer i budsjettprosessen. Og 

tilgjengelige rådgiver i hele budsjett perioden. 

 I 2010 trengte skolen tilleggsbevilgning for flere elever med ekstra store behov. For 

høsten fikk vi beskjed om hvilken ressurs vi fikk midt i september. Lønnsjusteringer 

etter tariff har vi fortsatt ikke fått. Siste innsparing på 1 % ble presentert oss i august. 

Skolen trenger større forutsigbarhet for å få til en god budsjettkontroll. 

 Bedre kursing av enhetsledere i god til før budsjettet skal legges. 

 Synes spørsmålet må drøftes i et større fora med økonomi og med ledere. Må være 

mulig å komme fram til bedre rutiner. 

 Det bør legges opp til realistiske budsjett som sikrer at avdelinger med 

døgnkontinuerlig drift har dekning for nødvendig innleie av vikarer ved ferie og 

sykefravær. Vikarbudsjettet har ikke holdt følge med lønns- og prisutvikling 

 Det er ønskelig med bedre dialog, bistand og oppfølging fra økonomi. 

 Alle endringer som gjøres i budsjettet enten det er penger ut eller penger inn må 

varsles umiddelbart til enhetsleder. 

 Rammen for budsjettarbeidet må være realistisk ut fra fem uker lovpålagt 

ferieavvikling. Variable lønnsutgifter må justeres etter sentrale og lokale 

lønnsforhandlinger slik at antall vakter som kan leies inn er reell. Slik det nå er er 

dette en skjult innsparing da antall vakter til vikarbruk i realiteten er redusert. Vi har 

en døgnkontinuerlig drift som yter lovpålagte tjenester. Dette fører til at det ved 

sykdom og ferier i utg.pkt må leies inn vikarer for alle vakter.  

 Det bør være mulig å overføre større andel av overskuddet fra et år til et annet. 

 Lønnsmidler er den største potten i budsjettet og når f.eks. vikarposter ikke blir tilført 

nye, friske penger samtidig som lønnen går opp, får vi færre vakter innenfor midlene 

og budsjettene kan ikke holdes. 

 Når kostnadene øker uten at budsjettet følger opp, må man ta grep om tjenestetilbudet. 

Vurdere hvor man skal senke kvalitet og/eller kvantitet. 

 Så lenge politikere og administrasjon kun forholder seg til budsjettrammen til 

enhetene og nærmest krever nye tiltak innført uten at de selv må bidra med 

prioriteringer og samtidig kommer med plutselige nedskjæringer, oppleves det 
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vanskelig å planlegge virksomheten med henblikk på langsiktige tiltak. Mer 

forutsigbare rammer over tid og grundigere økonomisk analyser over hva forskjellige 

tiltak koster. 

6.3 Vurdering 

Slik rutinene er lagt opp i Ås kommune, ligger en stor del av ansvaret for budsjettering og 

oppfølging på enhetsnivå, og i noen grad også under dette (avdelingsnivå). Det er leder for 

tjenesteytende enhet som er ansvarlig for å utarbeide realistiske budsjettforslag, rapportere 

gjennom året og foreslå hvordan avvik skal dekkes inn. Dette skal dog skje etter koordinering 

med etatssjefen, men ansvaret på høyere nivå fremstår etter revisjonens mening som noe mer 

uklart enn for nivåene under. Revisjonen konstaterer at det gjennom denne ansvarsstrukturen 

er lagt et betydelig ansvar for kommunens økonomi på lederne for tjenesteytende enhetene. 

 

Revisjonen merker seg at utgiftene til pleie og omsorg i Ås kommune, ligger under 

gjennomsnittet for Akershus, men høyere enn gjennomsnittet i Follo. Driftsutgiftene pr 

kommunal plass i institusjon er også markant høyere. Kommunen har tidligere vist til høye 

avskrivinger som en medvirkende årsak til dette
2
. Ut fra tallene som er rapportert, utgjør 

imidlertid lønnskostnadene i Ås kommune en enda større forskjell. Revisjonen har ikke gått 

inn i dette for å finne årsakene til at Ås kommune har høyere lønnskostnader pr kommunal 

plass enn nabo-kommunene. Vi mener imidlertid at det vil kunne være interessant å analysere 

dette nærmere for å se om det bak tallgrunnlaget er forskjeller i driftsformen i de andre 

kommunene som Ås kommune kan lære av. 

 

Når det gjelder målsettinger og premisser for budsjettet, har vi vist til hvordan konsekvenser 

er beskrevet i budsjett 2009 for deler av pleie og omsorg. Samtalene med ledere i enheten, 

etterlater imidlertid et inntrykk av at premissene ikke er forankret slik at helheten i budsjettet 

blir lite realistisk og troverdig. Revisjonen bygger dette på de tilbakemeldinger som er gitt om 

manglende lønnsmidler, oppfatninger om manglende realisme og at dette er blitt rapportert, 

både i budsjettprosessen og i månedsrapporteringen. Tilsvarende kan vi heller ikke se at 

forventningene om billigere drift i nytt sykehjem sammenlignet med tidligere ordning, er 

dokumentert og redegjort for, eller forankret på enhetsnivå. 

 

Revisjonen registrerer at tertialmelding nr. 1 2009 varslet et merbehov på vel 5 mill kr for 

helse og sosial og at det har vært avsatt for lite midler til lønnsøkning. I 

budsjettreguleringsvedtaket ble det varslet om en risiko for økning av utgiftene på rundt 4 mill 

kr. I lys av dette fremstår ikke sammenhengen som åpenbar når rådmannen parallelt iverksatte 

reduksjoner i lønnsbudsjettet. Vi reagerer også på at informasjonen om mulige konsekvenser 

av dette ikke fremkommer, men at det overlates til de tjenesteytende enheter å finne løsninger 

som kan dekke innsparingsbehovet. 

 

Fra enhetsnivå registrerer revisjonen klare tilbakemeldinger på mangel på realisme, til tross 

for at økonomiavdelingen poengterer at realisme i budsjettet er viktig. Det fremstår også som 

at det overlates til lavere nivå å finne løsninger som kan bedre kommunens økonomi, ut fra 

mer generelle tallmessige målsettinger uttrykt i kroner eller som prosent, og uten at de 

tjenesteytende enhetene får særlig bistand i denne prosessen. 

 

Vi reagerer også på at den opplevde underbudsjetteringen tilsynelatende ikke blir tatt tak i. 

Det ser ikke ut til at denne situasjonen blir adressert på en god nok måte. I denne forbindelse 

                                                 
2
 Jfr. Årsmelding 2009. 
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vil revisjonen også påpeke at det er viktig å tydeliggjøre konsekvenser av et gitt budsjettnivå 

og ikke kun uttrykke merbehov i kronebeløp. Dette fordi det er viktig at de realitetene og 

konsekvensene av de ulike valg som budsjettet legger opp til, blir tydelig for ansvarlige 

beslutningstakere. 

 

Når det gjelder den gjennomførte spørreundersøkelsen, gir svarene samlet et bilde av at 

mange av respondentene i nokså stor grad opplever at de ved inngangen til 2010 ikke hadde et 

budsjett som var realistisk. Revisjonen er også tilfreds med de mange innspill som er gitt, noe 

som tyder på stort engasjement. Dette bør kommunen følge opp videre. Revisjonen mener det 

fremkommer tydelig misnøye med budsjettnivå og -rutiner. 

 

Merknadene som er gitt i tilknytning til undersøkelsen gir i stor grad støtte til følgende 

virkelighetsbeskrivelse: 

 trange budsjetter 

 ikke tilført nok midler på variabel lønn og feriepenger 

 urealistisk budsjett 

 fungerer ikke som et styringsredskap fordi det kun fokuseres på bunnlinjen, ikke de 

interne posteringene 

 innsparinger og kutt foretas gjennom året. 

 

Når det gjelder budsjettrutiner, har vi registrert merknader som peker på at: 

 det oppleves som vanskelig å skjønne tallene i månedsrapporteringen 

 det ikke bør budsjetteres med uspesifiserte innsparinger 

 kommunen bør ha realistiske rammer for vedtatt drift og klare retningslinjer for 

prosessen. Økonomirådgiver må være tilgjengelig 

 saken bør drøftes i større fora 

 det er behov for mer støtte fra økonomiavdelingen. 

 

De tilbakemeldingene som revisjonen har fått, indikerer at budsjettet for pleie og omsorg 

hadde manglende realisme i 2009. Det er hevet over tvil at dette var slik det ble opplevd ved 

enheten. I tillegg er det også andre av kommunens ledere som mener dette er tilfellet for 2010. 

 

Revisjonen er imidlertid åpen for at kommunens ledelse kan ha andre skjønnsmessige 

vurderinger rundt dette. Det som i så tilfelle bør bemerkes, er at det da er viktig å redegjøre 

for og diskutere slike vurderinger, slik at man oppnår samstemmighet i vurderingen av 

realisme i budsjettet. Vi kan ikke se at dette er gjort i tilstrekkelig grad.  

 

Oppsummert er det derfor slik at enkelte av de ledere som hadde ansvaret for å utarbeide 

realistiske budsjett og å rapportere på budsjettet gjennom året, selv mener de ikke hadde et 

budsjett som var realistisk. Revisjonen mener da at den eneste mulige konklusjon blir at deler 

av budsjettet for pleie og omsorg for 2009, ikke var realistisk. Dette er i strid med 

kommunelovens § 46. 

6.4 Konklusjon 

Hovedansvaret for realistisk budsjettering og rapportering i forhold til dette, er lagt til lederne 

for kommunens tjenesteytende enheter. Ås kommune har høyere kostnader til kommunale 

plasser i institusjon, enn de andre Follo-kommunene. Den største forskjellen skyldes høyere 

lønnskostnader. Kommunens forventninger om billigere drift av nytt sykehjem ble ikke 

innfridd. 



Forvaltningsrevisjon  Økonomistyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 24 ÅS KOMMUNE 

 

 

 

Det ligger premisser og forutsetninger i saksfremlegget for budsjett 2009, men dette virker i 

liten grad forankret i virksomhetene. Det fremstår som at det ble overlatt til tjenesteytende 

enhet å finne de praktiske virkemidlene for å nå de budsjettmål kommunen hadde satt på 

overordnet nivå, uten at disse fikk særlig bistand i denne prosessen. Det bør bl.a. tilstrebes å 

presentere konsekvenser av gitte budsjettnivå og ikke bare tallmessige størrelser. 

 

Ut fra de tilbakemeldinger som er gitt, og manglende samstemmighet i forståelsen av den 

økonomiske situasjonen i 2009, mener revisjonen at deler av budsjettet for pleie og omsorg i 

2009 ikke var realistisk, noe som representerer et brudd på kommunelovens § 46. 
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7 Økonomistyring 

7.1 Revisjonskriterier 

 

God økonomistyring forutsetter at kommuneledelsen har nødvendig oversikt og kontroll av 

driften slik at denne kan gjennomføres som planlagt og innenfor vedtatte budsjettrammer. 

Kommunelovens § 23. 2. ledd sier bl.a. at: 

 

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

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

kontroll.” 

 

I forhold til økonomistyring, følges dette opp i forskrift om årsbudsjett, hvor det i § 10 om 

budsjettstyring heter at: 

 

”Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom 

budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser 

utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 

vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommune- eller fylkesrådet 

finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til 

vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller 

fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.” 

 

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

anerkjent modell for internkontroll
3
, 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: 

 

 målrettet og kostnadseffektiv drift 

 pålitelig ekstern regnskapsrapportering 

 overholdelse av gjeldende lover og regler.” 

 

Samtidig 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. 

 

Det amerikanske begrepet "internal control", som omfatter både intern styring og kontroll, er 

oversatt til intern kontroll. Ved den norske oversettelsen er det fokusert på kontrollaspektet. 

Man mister derfor lett forståelsen for at kontrolltiltak kommer som et svar på behovet for 

styring, og må sees i sammenheng med dette. 

 

                                                 
3
 COSO - modellen. Jfr. Internkontroll – et integrert rammeverk. Cappelen akademisk forlag 1996, 4. opplag 

2007. 



Forvaltningsrevisjon  Økonomistyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 26 ÅS KOMMUNE 

 

 

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

kontrollmiljøet, risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon samt 

overvåkning. 

 

Kontrollmiljøet er kjernen i enhver virksomhet og danner grunnlaget for de andre 

komponentene.  Kontrollmiljøet omfatter medarbeiderne i kommunen – deres individuelle 

egenskaper, integritet, etiske verdier og kompetanse – og organisasjonen og miljøet de 

arbeider i. Økonomistyringen er avhengig av medarbeidere som er faglig kompetente med 

gode holdninger og verdier. 

 

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 

økonomistyringen vil spesielt endringer i budsjettet representere utfordringer. For kommunen 

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

økonomiske rammer og mål. 

 

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. 

 

Informasjon og kommunikasjon.  Tilgang på økonomisk informasjon er viktig som 

styringsinformasjon for ledelse og politiske organer. Budsjettering innebærer ofte beslutning 

under usikkerhet. Desto større usikkerheten er, desto viktigere er den økonomiske 

informasjonen som forutsetning for økonomistyringen. Det er i tillegg viktig at den 

økonomiske rapporteringen og oppfølgingen gjennom året er aktuell og av god kvalitet. 

Informasjonen bør være oppdatert til enhver tid og skje så ofte at ansvarlig beslutningstaker 

kan gjøre nødvendige prioriteringer og beslutte tiltak. 

 

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

skal følges opp mot de mål som er fastsatt. Forutsetningene som ligger til grunn for målene 

bør gjennomgås med jevne mellomrom. Dette innebærer også behov for kontinuerlig 

overvåkning av økonomistyringen. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av rammeverket, lagt til grunn følgende kriterier for å belyse 

problemstillingen: 

 

 Rammer og målsettinger skal være utarbeidet, kommunisert og kjent for enhetene. 

 Kommunens økonomiregelverk skal klargjøre ansvar, myndighet og rutiner. 

 Risikoer som kan hindre måloppnåelse skal være identifisert og kontrollaktiviteter skal 

være fastlagt. 

 Det skal være lojalitet mot målsettinger og rammer. 

 Relevant og nødvendig kompetanse mht økonomistyring skal være tilgjengelig. 

 Målsettingene for enhetene skal følges opp og rapporteres. 
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7.2 Faktabeskrivelse 

 

Kommunikasjon av rammer og mål 

 

Rådmannens ledergruppe (inkluderer rådmann, 3 etatssjefer og 4 ledere fra stab) har ukentlige 

møter. Her inngår også oppfølging av den enkelte leder i forhold til økonomi. Omtrent hver 2. 

måned gjennomføres lederforum som inkluderer alle ledernivåer i Ås kommune. Hver 

etatssjef har oppfølgingsansvar overfor sine enhetsledere. Gjennom denne strukturen har 

kommunen etter rådmannens vurdering, gode arenaer for å formidle føringer i forhold til 

økonomi og styring. 

 

Helse- og sosialsjefen har møte med etatens ledere (enhets- og avdelingsledere) hver 2. uke 

samlet, samt en gang pr måned med den enkelte enhetsleder.  Det inngås lederavtale med den 

enkelte enhetsleder årlig etter en fastlagt mal. Malen fokuserer på områdene personal – 

økonomi – fagansvar. Helse- og sosialsjefen samarbeider også tett med hovedutvalget for 

helse og sosial, og hun ivaretar rådmannsrollen i dette utvalget.  

 

Innen pleie og omsorg har enhetsleder medarbeidersamtaler med sine avdelingsledere og 

inngår årlig lederavtale med disse. En gang pr mnd avholdes ledermøte med avdelingsledere. 

 

De mål og føringer på økonomiområdet som den enkelte leder med budsjettansvar må 

forholde seg til, følger av handlingsprogram med økonomiplan, prosessbeskrivelsene for 

økonomistyring, og kommunestyrets budsjettvedtak med detaljert budsjett. Ledere må også 

forholde seg til Ås kommunes delegeringsreglement. 

 

Ansvaret for å overholde gitte budsjetter, er delegert til den enkelte leder med budsjettansvar, 

men etatssjefen har det helhetlige ansvaret. (Etatssjef helse og sosial har selv budsjettansvar 

for områdene folkehelse, legetjeneste, edruskapsvern, skjenkekontroll, fysioterapi og 

vederlagsordningen for tidligere barnevernsbarn). Når uforutsette hendelser med 

budsjettkonsekvenser oppstår, må enhetsleder først vurdere hvordan dette kan løses innenfor 

enheten.  

 

Generelt gir lederne med budsjettansvar følgende tilbakemelding på om forventningene til 

den enkelte er tydelig kommunisert: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 
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Som det fremgår, er de fleste respondentene mer enige enn uenige i at forventningene er 

tydelig kommunisert. Samtidig registrerer vi at det er en viss spredning i svarene, noe som 

kan tyde på at en rimelig stor andel opplever at dette kunne vært tydeligere. 

 

Regelverk i kommunen 

 

Ås kommune har ikke et eget dokument med benevnelsen ”økonomireglement”. Derimot 

finnes ulike prosessbeskrivelser for økonomiområdet som er en del av kommunens ISO-

system. ”Prosessbeskrivelse – økonomistyring”
4
 er et kortfattet dokument som bl.a. gir de 

viktigste føringene omkring ansvarsforhold, budsjettarbeid, lønn, regnskap og fakturering.  

Her fremgår bl.a. at: 

”Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:   

 Utarbeide realistiske budsjettforslag på gjeldende maler innen angitte frister. 

 Oppfølging og rapportering på budsjettet gjennom året, herunder forslag til 

budsjettreguleringer slik at budsjettavvik dekkes inn”.  

Videre gis det bestemmelser om at økonomiavdelingen (økonomikonsulentene) skal 

gjennomføre følgende: 

 Kvalitetssikre enhetenes budsjettforslag. 

 Bidra til at etatssjefen kan foreta en helhetlig vurdering av etatens budsjettforslag. 

 Utarbeide rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, herunder detaljert 

budsjett og økonomiplan.  

 Oppdatere kommunestyrets vedtak i desember for budsjett og økonomiplan i løpet 

av januar. 

 Budsjettkontrollrapporter sendes ut senest den åttende den påfølgende måneden.  

 Budsjettvedtak og meldinger om budsjettreguleringer gjennom året, effektueres 

innen 14 dager, eller innen utsendelse av neset budsjettkontrollrapport. 

Tilsvarende prosessbeskrivelser av spesiell viktighet for økonomiområdet, er også utarbeidet 

for områder som utarbeidelse av handlingsprogram og økonomiplan, samt innkjøp. I tillegg 

finnes diverse veiledninger og dokumentasjon. De kommunale føringene er gjort tilgjengelig 

på kommunens intranett. 

 

Revisjonen vil også vise til Ås kommunes reglementer, kap. 9.2 Rådmannens generelle 

myndighet, hvor det bl.a. heter at: 

 

 ”Rådmannen står ansvarlig overfor kommunestyret for alle avgjørelser som fattes av 

administrasjonen. Rådmannen skal rapportere til politiske organer i tertialrapporter 

og årsmelding og for øvrig etter kommunestyrets bestemmelse. Rådmannen har ansvar 

for å rapportere i hvilken grad politisk vedtatte mål er nådd så vel faglig som 

økonomisk. 

 

                                                 
4
 Se vedlegg 2. 
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 Rapportene skal være i en slik form at de gir politiske organer et godt grunnlag for 

arbeidet med handlingsprogram og budsjett og tidlig avdekker eventuelle behov for 

justeringer.” 

 

Det er videre utarbeidet et ”Reglement for videredelegering av helse- og sosialsjefens 

myndighet” som dekker fordeling av myndighet til enheter og avdelinger som rapporterer til 

helse- og sosialsjefen. Dette omfatter delegering av myndighet i økonomiske saker 

(rekvisisjons- og anvisningsmyndighet), delegering av myndighet som arbeidsgiver, 

delegering av myndighet i henhold til særlov (bl.a. lov om sosiale tjenester, lov om 

barneverntjenester, lov om helsetjeneste i kommuner samt ulike forskrifter), delegering på 

andre områder (gjelder uttalerett på kommunens vegne, psykisk helsevern, adopsjon, vern mot 

smittsomme sykdommer), samt reglement for klagebehandling. 

 

Rådmannen har ikke registrert at reglement og rutiner ikke oppfattes som tydelig nok. Den 

månedlige rapporteringen til økonomi i Agresso, som gjennomføres av alle ledere med 

budsjettansvar, er imidlertid ikke nedfelt i prosessbeskrivelsen. Nye tiltak som heller ikke 

inngår i kommunens prosessbeskrivelse, følger av de innskjerpinger som er gjort på 

økonomiområdet i 2010, jfr. blant annet nye rutiner fra rådmannen pr 1. april 2010 (ref 

kommunestyrets vedtak i K-sak 4/10). 

 

Tidligere økonomisjef har også gitt uttrykk for at han mener tydeliggjøring av ansvar har vært 

godt nok innenfor gjeldende økonomiregelverk. 

 

Fra avdelingsnivå innen pleie og omsorg, er det blitt uttrykt at man selvsagt forholder seg til 

de reguleringer som er gitt. Samtidig er det viktigere å ha fokus på hvordan aktuelle 

situasjoner som oppstår blir løst på mest mulig kostnads effektiv måte. Prioriteringen av 

ansvaret som operativ leder er blitt understreket, og at administrative forhold som bl.a. 

budsjett og regnskap burde løftes opp. Revisjonen har mottatt synspunkter på at for mye er 

delegert til det nederste nivå, noe som gir for stort ansvarsområde med for liten støtte. Dette 

oppleves som et dilemma for lederen i forhold til hvor lojaliteten skal gå - ut fra faglige 

hensyn mot pasienter og egne ansatte eller økonomiske og andre krav av driftsmessig karakter 

fra nivåene over.  

 

Samtidig er det også bemerket at ny helse- og sosialsjef har tatt et aktivt ansvar og er i dialog 

med avdelingene vedrørende enhetenes rammebetingelser.  

 

Fra en ansatt ved økonomiavdelingen er det også blitt uttrykt at økonomiregelverket i 

kommunen (prosessbeskrivelsene på intranettet) oppleves som noe utilgjengelig, spredt og lite 

kjent, og at det i den daglige rutinen er lite bevissthet rundt dette. Det er helst når noe 

inntreffer at regelverket bringes frem. 

 

Generelt gir lederne med budsjettansvar følgende tilbakemelding i forhold til 

økonomiregelverket i kommunen: 
 

(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir 

”ingen formening”.) 
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Ut fra de svar som er avgitt, ligger tyngdepunktet for oppfatningene om økonomiregelverket 

noenlunde på midten når det gjelder økonomiansvar, fullmakter og rutiner for budsjettering. 

Vi merker oss dessuten at rutinene for økonomistyring oppleves som mindre tilfredsstillende 

enn de øvrige delene av økonomiregelverket som vi har stilt spørsmål i forhold til. 

 

Risikohåndtering 

 

I handlingsplanen med økonomiplan for 2010-2013 settes det fokus på betydningen av god 

økonomistyring. Kritiske faktorer for å sikre handlefrihet er beskrevet som: 

 Tilfredsstillende netto driftsresultat 

 God økonomistyring 

 Effektiv tjenesteproduksjon 

 God forvaltning av aktiva. 

 

I forhold til økonomistyring er det pekt på at det er viktig å holde budsjettene. Gjennom plan- 

og budsjettprosessen og rapporteringer skal den enkelte enhet/avdeling få god forståelse for 

hvilke økonomiske rammer som er stilt til rådighet. Administrativ månedsrapportering ble 

etablert i 2008. Handlingsplanen angir at det er behov for å bruke mer av stabsressursene til 

oppfølging av rapportene dersom disse skal fungere optimalt. 

 

Det er videre pekt på stabilitet i økonomiske rammer som en viktig forutsetning, og at det 

viktig er å ha fokus på tiltak som kan bidra til økonomisk handlefrihet på sikt fremfor 

kortsiktige tiltak for å holde årets budsjett, eksempelvis gjennom innkjøps- og ansettelsestopp. 

 

Innenfor helse- og sosialsektoren peker handlingsplanen på behovet for kontinuerlig 

effektivisering og prioritering av tjenestetilbudenes kapasitet og kvalitet fordi de samme 

ressursene skal betjene et stadig økende brukerantall. Samtidig trekkes det også frem at etaten 

har en varierende brukergruppe som gjør det utfordrende å ha total økonomisk kontroll, bl.a. 

pga oppdukkende ressurskrevende brukere. 
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Vi registrerer også at handlingsplanen i forhold til fokusområde økonomi presiserer at god 

økonomistyring og optimal utnyttelse av ressurser er en forutsetning i en presset økonomisk 

virkelighet. Målet er å sikre handlefrihet til å utvikle kommunen og sikre prioriterte 

tjenesteområder. For 2010 angir handlingsplanen ulike tiltak: 

 

 Konkretisere innsparingstiltak og innsparingspotensialet som bidrar til å bedre 

kommunens økonomi 

 Videreføre ordningen med å overføre mer- eller mindreforbruk på inntil 1 % av 

enhetens/avdelingens budsjett 

 Videreutvikle månedsrapportering som et sentralt element for å holde de økonomiske 

rammer 

 Hindre utgiftsøkning gjennom god budsjettering og rapportering 

 Realistisk budsjettering av skatt og rammetilskudd 

 Gjennomføre innsparingstiltak slik at netto driftsutgifter pr. innbygger korrigert for 

ulike utgiftsbehov blir signifikant lavere enn for gjennomsnittet i Follo. 

 Gjennomgang av investeringsstrategi første halvår 2010. 

 

Fra økonomiavdelingen er det opplyst at identifisering av risiko som kan hindre måloppnåelse 

på økonomiområdet, ikke har vært satt inn i et metodisk system med fastlagte 

kontrollaktiviteter rettet mot identifiserte risikoer. Fokuset for økonomiavdelingen har mer 

vært om budsjettet er realistisk eller ikke. 

 

Innenfor pleie og omsorg oppsto merforbruket i 2009 primært på lønn på forsterket og 

skjermet enhet hvor det manglet finansiering til pasient med behov for 1:1 bemanning med ca. 

2,9 årsverk. Dessuten var det også en pasient på langtidsavdelingen som krevde 1:1 

bemanning. Også korttid og rehabilitering hadde avvik på lønnsbudsjettet, uten at årsakene til 

dette ble klarlagt.    

 

Tabellen nedenfor viser inntekts- og kostnadsutviklingen for ansvar 3403 Forsterket enhet og 

3430 Forsterket skjermet enhet: 

 

 2009 2008 

Beskrivelse Regnskap Budsjett Avvik 2009 2009 Avvik 

0 Lønn og sosiale utgifter 23 042 20 368 2 674 19 338 17 947 1 391 

1-2 Kjøp av varer/tjenester inkl moms 1 943 483 1 460 2 440 506 1 934 

3 Kjøp fra andre 31 29 2 16 29 -13 

Sum driftsutgifter 25 016 20 880 4 136 21 793 18 482 3 311 

6 Salgsinntekter 0 0 0 0 -559 559 

71 Sykepengerefusjon -637 -425 -212 -653 -425 -228 

72 Momskomp.inntekter -110 -110 0 -95 -96 1 

8 Overføringer fra andre -1 0 -1 0 0 0 

9 Finansinntekter 122 0 122 0 0 0 

Sum drifts- og finansinntekter -626 -535 -91 -748 -1 080 332 

       

Netto driftsutgifter 24 390 20 345 4 045 21 045 17 402 3 643 

 

Ansvarsområdene har et merforbruk på hhv kr. 4 mill. i 2009 og kr. 3,6 mill. i 2008.  
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Merforbruket i 2009 er hovedsakelig knyttet til følgende poster: 

 

  

 

    

Konto   Regnskap Budsjett Avvik 

102010 Vikar ved syke-/fødselsperm med refusjon 
1)

 2 578 314 2 264 

104000 Overtid 1 350 75 1 275 

127020 Vikarbyrå 1 340 0 1 340 

 

I 2008 var merforbruket knyttet til de samme postene:  

 

  

 

    

Konto   Regnskap Budsjett Avvik 

102010 Vikar ved syke-/fødselsperm med refusjon 
1)

 1 737 314 1 423 

104000 Overtid 1 176 70 1 106 

127020 Vikarbyrå 1 933 0 1 933 

 
1)

Kommentar: Det fremkommer ikke i Agresso hvilket forbruk man har hatt på de ulike budsjettpostene 

for variabel lønn (ekstrahjelp, ferievikarer, variable tillegg), da all variabel lønn fra turnussystemet 

Gatsoft er overført til art 102010 Vikar ved syke-/fødselsperm med refusjon.  

Samtidig blir det fremholdt overfor revisjonen at avviket ble rapportert fra avdelingene i pleie 

og omsorg til økonomi på månedsrapportene i Agresso før sommeren 2009, og pleie og 

omsorg var således klar over at det gikk mot en budsjettsprekk på dette tidspunkt. Pleie og 

omsorg opplevde imidlertid at økonomiavdelingen ikke reagerte på informasjonen den fikk. 

Pleie og omsorg hadde derfor etter egen vurdering, ikke et budsjett som reflekterte 

aktivitetsnivået i 2009. Enheten prøvde å avhjelpe situasjonen gjennom å spare på innleie av 

vikarer.  

 

Lojalitet 

 

Fra økonomiavdelingen er det gitt uttrykk for at enhets- og avdelingsledere generelt er lojale 

mot de budsjetter de har, og at de gjør det de kan av tiltak for å holde budsjettet. Samtidig vil 

det for noen enheter være enkelte kostnader som kommer i tillegg og som ikke kan unngås. 

Når merbehov dukker opp blir dette presentert for økonomiavdelingen, men det har ikke vært 

vanlig å presentere konsekvensene av å holde budsjettet, gitt det nye merbehovet. 

Økonomisjefens vurdering er at budsjettdisiplinen er bra, og at det virker som at ledere tar den 

økonomiske situasjonen inn over seg. 

 

Pleie og omsorg opplyser at de virkemidler de har for å kunne bedre økonomisituasjonen 

gjennom året, er hovedsakelig reduksjon av vikarer, økt bruk av dobbeltrom, redusere vakter 

samt å øke inntekter (salg av plasser). 

 

Den manglende responsen på det som innen pleie og omsorg oppfattes som gjentatte 

tilbakemeldinger på budsjettrammen i forbindelse med budsjettprosessen og 

månedsrapporteringen, skaper en noe oppgitt stemning hos enkelte. Revisjonen har som 

eksempel møtt utsagnet ”hva er vitsen med å rapportere når det skjer ingenting?”  

 

For budsjettforslaget i 2011, er det opplyst fra pleie og omsorg at man i større grad enn 

tidligere har vært mer tydelig på hvilke konsekvenser det vil ha for driften dersom det 

foreslåtte budsjettforslaget blir vedtatt. Nye tiltak skal koordineres med etatssjef, inkl. 

konsekvensanalyse av underbudsjetterte rammer for dagens drift.  
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Når det gjelder den generelle lojaliteten i kommunen mot budsjettrammen for den enkelte 

enhet, har vi innhentet enhets- og avdelingsledernes svar på følgende spørsmål: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Ut fra dette, ser det ut som den alt overveiende andel føler stor forpliktelse mot den 

budsjettrammen de har. Noen få er imidlertid litt mindre enig i dette. 

 

Kompetanse 

 

Helse- og sosialsjefen mener at enhetslederne i etaten har god kompetanse og innsikt i 

økonomiområdet, innenfor de enhetene de leder. De fleste har lang erfaring. Støtten fra 

økonomiavdelingen har i en periode vært noe mindre enn etaten har ønsket, noe som skyldes 

mangel på personell i økonomiavdelingen. Samtidig er det generelle inntrykket nå at støtten 

fra økonomiavdelingen er blitt bedre. 

 

Økonomisjefen har en rolle hvor han dels opptrer på vegne av rådmannen innenfor feltet 

økonomi, men også har et overordnet ansvar i forhold til etatssjefene og for budsjettet som 

helhet. Han sitter i rådmannens ledergruppe. Det er to økonomirådgivere som opptrer som 

støttefunksjon for etatssjefene og enhetslederne. Fra økonomisjefens side er det generelle 

inntrykket at kommunens ledere har en grunnleggende og tilfredsstillende kompetanse innen 

økonomifeltet.  

 

Økonomiavdelingen gir konkret opplæring i økonomisystemet, og premissene for budsjettet. 

Det avholdes også samtaler med enhetslederne, og tertialrapportene gjennomgås med dem. 

Samtidig erkjenner økonomisjefen at det fortsatt er behov for intern kursing i bruk av 

økonomisystemet. 

 

Revisjonen har også registrert synspunkter i økonomiavdelingen om at økonomikompetansen 

ved enhetene oppleves som høyst variabel. Støtte fra økonomiavdelingen er tilgjengelig, men 

fungerer slik at hjelp gis til de som spør om det. Vi har også registrert at økonomikonsulenten 

som skal støtte helse og omsorg mener hun har kapasitet nok til å betjene de enheter hun har 

ansvar for. 

 

Fra enhetsnivå innen pleie og omsorg, er det uttrykt at kompetansen innenfor økonomi 

oppleves som tilfredsstillende. Det blir vist til at de med økonomiansvar har lang erfaring 
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innen sine ansvarsfelt, og har fått kurs innen Agresso og andre systemer. De har imidlertid 

ingen formell økonomikompetanse ut over dette. Revisjonen har likevel registrert synspunkter 

i enheten om at det hadde vært ønskelig med bedre kunnskap om Agresso, og om å utvikle 

prognoser. Det oppleves dessuten at det blir for lite tid til lære seg bruken av Agresso. 

 

Pleie og omsorg har overfor revisjonen gitt uttrykk for at de opplever at støtten fra 

økonomiavdelingen har vært for liten, men har samtidig forståelse for at dette kan skyldes at 

økonomiavdelingen har manglet personell. Spesielt har det vært savnet en større dialog ift. 

budsjett- og regnskapsoppfølging. Pleie og omsorg har bl.a. erfart at det foretas endringer i 

budsjettet som de ikke er inneforstått med. Det er ingen rutinemessige møter mellom pleie og 

omsorg og økonomiavdelingen. Det er også uttrykt at service og støtte fra økonomiavdelingen 

oppleves som positivt når det blir etterspurt. Samtidig etterlyses at økonomiavdelingen tar 

mer initiativ, opptrer mer aktivt og har en tettere dialog ut mot enhetene. Revisjonen har 

registrert synspunkter på at økonomiavdelingen og andre enheter som bl.a. personal, IT og 

stabsledd i større grad burde opptre som serviceavdelinger for enhetene som leverer tjenester, 

enn hva som er tilfellet nå. 

 

Ledere med økonomiansvar gir følgende tilbakemelding om egen økonomikompetanse: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Selv om majoriteten er mer enig enn uenig i at de har tilstrekkelig kompetanse innen 

økonomi, er det grunn til å merke seg at de fleste (59 %) plasserer seg nær midt på skalaen i 

sin vurdering av egen økonomikompetanse. 
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I forhold til økonomiverktøy som brukes, har vi fått følgende tilbakemelding: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Revisjonen registrerer også her at tyngdepunktet for svarene ligger rundt midten, og at relativt 

få av respondentene er klart positive til at økonomiverktøyene gir tilfredsstillende støtte til 

enhetenes styring av økonomien. 

 

Rapportering 

 

Økonomiansvaret i Ås kommune er fordelt på et stort antall enheter. Når prosessbeskrivelsen 

for økonomistyring viser til at leder for tjenesteytende enhet skal utarbeide realistiske 

budsjettforslag og forestå oppfølging og rapportering på budsjettet gjennom året, herunder 

forslag til budsjettreguleringer, er dette et ansvar som gjelder for 43 ledere under etatssjefs-

/stabsledernivå. Revisjonen har registrert synspunkter i økonomiavdelingen på at det ville 

kunne forbedre økonomistyringen dersom kommunen hadde en struktur med færre 

mellomledere med budsjettansvar. Slik det er nå, er det uttrykt at det kanskje er for mange 

delbudsjetter og regnskapstall å forholde seg til. I forlengelsen av dette er det også uttrykt at 

det også ville ha vært en fordel om lederne ute hadde ment at de budsjetter de har, er mulig å 

holde. Slik det er nå, er det på enkelte områder forventet en overskridelse, noe som også 

virker inn på holdningen i forhold til budsjettdisiplin.  

 

Den månedlige rapporteringen tar utgangspunkt i regnskapsoversikten fra forrige måned som 

økonomiavdelingen sender ut den 15. i påfølgende måned. Frist for lederne til å rapportere til 

økonomiavdelingen, er rundt den 22./23. Etatssjef for helse og sosial får automatisk oversikt 

over status på rapporteringen, og kontrollerer også at dette blir gjort. Økonomi gjør den 

faglige vurderingen av rapporteringen. Rapportene behandles i ledergruppen ca. den 1. i 

påfølgende måned (dvs. etterslepet er på 2 mnd). Praksis har vært at enhetsleder har rapportert 

direkte til økonomiavdelingen, og helse og sosialsjef er blitt holdt orientert om situasjonen. Vi 

har fått opplysninger om at rapporteringen i 2010 i større grad enn tidligere skjer koordinert 

med etatssjef. 

 

I henhold til Ås kommunes reglementer har rådmannen myndighet til å: 

 foreta budsjettendringer på driftsbudsjettet innenfor en kontogruppe og funksjon som 

ikke endrer aggregert budsjett  

 foreta budsjettendringer mellom kontogrupper på samme funksjon (tjenesteområde) og 

innenfor samme etat for inntil 500.000 kroner pr. år. 
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Utover dette har hovedutvalget for helse og sosial myndighet til å foreta omdisponeringer 

mellom kontogrupper og funksjoner på aggregert budsjett som ikke endrer ansvarsområdets 

nettoramme. 

 

Samtidig har økonomiavdelingen manglet kapasitet til å analysere rapporter og avdekke 

merforbruket. 1.tertial 2009 ga, etter daværende økonomisjefs mening, ikke grunnlag for 

tiltak. Sett fra økonomiavdelingens side, har ikke den månedlige rapportering i Agresso fra 

2008 fungert på en god måte før i 2010 på grunn av bemanningssituasjonen. 

 

Fra økonomiavdelingen er det fremholdt at det er varierende kvalitet på det som rapporteres 

på månedsrapportene fra enhetene, inkludert avdelingene innen pleie og omsorg. 

Månedsrapportene gjennomgås av økonomikonsulentene i økonomiavdelingen. Revisjonen er 

informert om at skjermet og forsterket skjermet enhet sendte inn 3 månedsrapporter i 2009. 

Etatssjefen har tilgang til disse rapportene.  

 

Økonomiavdelingen viser dessuten til at det også er tilfeller hvor rapporteringen rent teknisk 

gjøres feil. Dette gjør at merknadene fra lederne ute ikke blir synlige for 

økonomikonsulentene. I forhold til oppfølgingen av tiltakene for bedret økonomistyring i 

2010, er det fortsatt en del fristoversittelser i rapporteringen, samt mangelfulle kommentarer 

fra enkelte ledere. Det oppleves også som en utfordring å ha oppdaterte regnskaper til enhver 

tid som skal gi enhetsleder et riktig grunnlag for å vurdere situasjonen.  

 

Revisjonen har bedt om å få oversendt månedsrapportene fra forsterket og forsterket skjermet 

enhet i 2009. Vi fikk oversendt 3 rapporter som samsvarer med tertialrapporteringen. I 

enhetens rapport pr. 30.04.09 (1. tertial) ble det meldt om ”alvorlig avvik” på kr. 599 000 

mellom regnskap pr. 30.04. og periodisert budsjett. Enhetsleder har forklart i rapporten at 

dette skyldes økte utgifter til vikarbyrå.  I enhetens rapport pr. 31.08.09 (2. tertial) ble det 

meldt om ”akseptabelt avvik” på kr. 2 050 000 mellom regnskap pr. 31.08. og periodisert 

budsjett. Enhetsleder har forklart i rapporten at skjermet enhet ser ut til å ligge an til ca. kr. 

1,8 mill. i overforbruk. I hovedsak lønn i fm. kjøp av tjenester fra vikarbyrå, kr. 1,3 mill. 

I enhetens rapport pr. 31.12.09 ble det meldt om ”alvorlig avvik” på kr. 4 045 000 mellom 

regnskap pr. 31.12. og periodisert budsjett. Enhetsleder har ikke gitt noen ytterligere 

kommentarer på selve rapporten, men det foreligger en ytterligere rapport ”Tilbakemelding 

vedrørende overforbruk på regnskap i 2009 i Enhet for pleie og omsorg” som ble sendt fra 

pleie og omsorg til helse- og sosialsjefen og økonomiavdelingen ved regnskapsavslutningen 

for 2009. Her gis det en detaljert oversikt over merforbruket, og størrelsen på de utgiftene 

som ikke kan styres. I rapporten konkluderer enhetsleder med følgende: 

 

”Det er forsøkt å begrunne med tall og kommentarer årsaken til merforbruket i pleie 

og omsorg. Det vurderes at budsjettene i pleie og omsorg på enkelte områder ikke er 

realistiske. I tillegg har ikke enheten mulighet til å takle utfordringer som utløser 

ekstra utgifter. Dette kan dreie seg om tiltak som vi er pålagt og som utløser store 

kostnader, og når manko på vikarer tvinger til bruk av overtid og vikarbyrå”. 

 

Revisjonen har også registrert at de økonomiske utfordringene har vært diskutert pr. mail 

utenom de formelle rapporteringene. Dette gjelder bl.a. mellom avdelingsleder for pleie og 

omsorg og etatssjef for helse og sosial i mars 2009 hvor det ble pekt på merforbruk og avvik i 

regnskapet som pleie og omsorg ikke fant forklaring på. Vi ser også at pleie og omsorg medio 

mai 2009 peker på at variabel lønn er kuttet mer enn foreslått, og at enheten ikke ser hvordan 
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budsjettet kan holdes med mindre det er underbemanning til enhver tid. Enheten ønsker derfor 

at økonomiavdelingen drøfter slike ting for å klarlegge muligheter og konsekvenser. 

Økonomiavdelingen viser i sin tilbakemelding til at kuttet skyldes reduksjon av vikarbruk og 

kutt i vaktlengder, noe som er vurdert av ledergruppen og vedtatt av kommunestyret. 

 

Pleie og omsorg har beskrevet at de leverer følgende rutinemessige rapporterer: 

 

 Hver måned i Agresso til økonomi. Dette dekker også prognosevurdering, som 

oppleves som vanskelig, fordi dette skal gjøres samlet for hele områder som lønn, 

drift og inntekter. Pleie og omsorg har oversikt over behovene på den enkelte 

konto, men ikke på et aggregert nivå slik økonomi ber om. 

 Tertialrapport som sendes frem via etatssjef. Ved behov for nye tiltak, lager 

enhetsleder et internt notat som også sendes etatssjef. Økonomirapportering fra 

enhetsleder har i den senere tid fått en større plass enn før i tertialrapporten. 

 Innspill til årsrapporten. 

 

Pleie og omsorg må selv forestå beregning av økonomiske effekter som følge av endringer av 

aktivitetsnivået. På samme måte må de også selv vurdere konsekvenser av avvik fra budsjett 

og forutsetninger. Enheten hadde gjerne sett at økonomiavdelingen hadde tatt et større ansvar 

og deltatt i drøftingen sammen med enheten i slike prosesser for å finne tiltak som kan skape 

budsjettbalanse. Enheten mener den ikke har hatt et realistisk budsjett, og har samtidig blitt 

overlatt til seg selv når løsninger skulle finnes. Rapportering har ikke skapt noen reaksjon.  

 

Ved månedsrapporteringen, kreves begrunnelse for hvorfor det eventuelt er brukt for mye. 

Økonomiavdelingen krever rapportering på bunnlinjen i budsjettet. Samtidig blir dette 

vanskeliggjort fordi månedsregnskapet ikke er spesifikt nok etter pleie og omsorg sitt behov.  

 

Pleie og omsorg opplever at økonomistyringen har vært vanskeliggjort av at 5 kontoer i 

timelistene fra Gatsoft havner på én linje når de overføres til Agresso. Agresso gir dermed 

ikke god nok regnskapsoppløsning. Spesielt gjelder dette variabel lønn som er samlet på en 

linje, og ikke fordelt på flere konti (eks overtid, vikarer), slik pleie og omsorg er avhengig av 

for å styre virksomheten. Dette er kjent i økonomiavdelingen, og skulle vært løst.   

Revisjonen har fått bekreftet pr. 12.10.10 fra økonomiavdelingen at problemene med Gatsoft 

nå skal være løst med virkning fra lønn som utbetales 12.10.10 (for perioden 13.08.10-

12.09.10). Enhetsleder for pleie og omsorg mener for øvrig de løpende har bra oversikt over 

sin egen økonomiske situasjon. 

 

Likeledes opplever noen at økonomiske data til bruk i økonomistyringen til dels er vanskelig 

å forstå, eksempelvis når det gjelder konsekvensene av et lønnsoppgjør. Avdeling for 

forsterket og forsterket skjermet enhet har derfor lagd eget skyggeregnskap til bruk i 

økonomistyringen. Det savnes månedsregnskaper som er fordelt på ulike arter. Likeledes at 

budsjettendringer kommer frem tydelig forklart og ikke bare som en endring uten nærmere 

begrunnelse som vanskeliggjør reell kontroll på enhetsnivå.  

 

Revisjonen har også fått presentert synspunkter på ordningen med å ta med seg 

over/underforbruk til neste budsjettår, og at dette ikke fremstår som hensiktsmessig så lenge 

man har en drift som man i svært liten grad kan påvirke økonomisk. Dette bare forsterker 

problemene for de som har et overforbruk og setter dem i en situasjon hvor de er dømt til å 

mislykkes året etter også. Etatssjef for helse og sosial opplyser at denne ordningen nå 

diskuteres. 
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For 2010 ligger det pr 1. tertial også an til et overforbruk på pleie og omsorg. Dette er 

rapportert og førte til følgende vedtak i kommunestyret 16.06.10: 

 

Det iverksettes følgende innsparingstiltak for å bringe helse og sosialetatens 

regnskaper i balanse: 

 

 Det søkes etablert flere dobbeltrom ved Moer sykehjem. Dobbeltrom etableres 

fortrinnsvis for pasienter som er innskrevet på korttids-, avlastnings- og 

rehabiliterings- og sommeropphold. 

 Det søkes å redusere i nattbemanning ved Moer sykehjem, i de tilfeller driften 

tillater det. 

 Planlagt åpning av dagsenter for personer med demens utsettes ytterligere til 

01.10.2010. 

 Resterende nye stillinger i helse og sosial utsettes ytterligere til 1.9.2010 med 

unntak av ungdomstiltaket i Liaveien. 

 

Samtidig har pleie og omsorg spart lønnsmidler ved å holde 2 årsverk i dagavdeling for 

personer med demens og 50 % stilling som ergoterapeut vakant frem til høsten. Det opprettes 

dessuten 4 dobbeltrom og er tatt inn 10 flere langtidspasienter enn planlagt, noe som gir større 

inntekter enn korttidspasienter. Enheten vurderer nå i hvilken grad dette kan dekke 

overforbruket. 

 

Ved behandlingen av tertialrapport for 2. tertial 2010 (F-sak 53/10) ble det redegjort for at 

situasjonen i helse- og sosial er stram. Flere poster viser merforbruk, men mye av dette 

håndteres innen etatenes egne rammer.  

 

Når det gjelder støtte til enhetene fra økonomiavdelingen, gir enhets- og avdelingslederne 

følgende tilbakemelding: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Litt over halvparten plasserer seg på midten (alt 3 og 4), noe som kan tolkes som at mange er 

mellomfornøyd og nok kunne tenke seg mer støtte. Samtidig er vel en tredjedel godt fornøyd 

(alt 5 og 6), mens få er klart uenige i at de får den støtten de trenger. 

 

Når det gjelder involveringen fra ledernivået i kommunen, gir enhets- og avdelingslederne 
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følgende tilbakemelding: 

 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Svarene viser at ca 60 % er mer enig enn uenig at ledernivået tar tak i økonomiske 

utfordringer som blir rapportert. Samtidig er tyngdepunktet for svarene nokså nær midten, noe 

som kan tyde på at mange er noe forbeholdne og til dels også uenige i påstanden. Det er 

omtrent like mange som er klart uenige (alt 1 og 2) som klart enige (alt 5 og 6). 

 

Når det gjelder samarbeidet mellom enheter, etatssjef og økonomiavdelingen, svarer 

respondentene følgende: 

 
(Svaralternativ 1 angir ”helt uenig” mens alternativ 6 angir ”helt enig”. Alternativ -1 angir ”ingen formening”.) 

 

Samlingen av svarene nær midten er enda tydeligere på dette spørsmålet enn på foregående 

(Ca 65 % alternativ 3 og 4). Omtrent like mange, er tydelig uenige (alternativ 1 og 2) som 

klart enige (alternativ 5 og 6) i påstanden. 

 

Revisjonen har også gitt mulighet for respondentene til å kommentere de svar de har gitt. 

Flere har benyttet seg av dette, og vi har bl.a. mottatt følgende kommentarer som utfyller 

svarene: 

 

 Det er ikke midler i kommunen til at etatsleder kan støtte opp om enhetens økonomiske 

utfordringer. Etatsleder er lydhør for problemene, men får ikke gjort noe. 



Forvaltningsrevisjon  Økonomistyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 41 ÅS KOMMUNE 

 

 

 Opplever alltid å få god hjelp av økonomiavdelingen i kommunen når jeg har 

spørsmål. 

 Vanskelig å få veiledning og hjelp fra økonomi da de har stort press og lite folk. 

 Som leder av enheten bruker jeg uforholdsmessig mye tid på noe jeg har relativt liten 

kompetanse på.  Det hadde vært klokt, synes jeg, at økonomi gjorde det de kunne og vi 

som ledere gjorde det vi var best på. Økonomistyring er en ting, - å bruke verktøy på 

den riktige måten er en annen ting. 

 Synes det er vanskelig å få tak i folk på lønn/økonomi når det er noe man vil ha svar 

på eller hjelp til. De tar ofte ikke telefonen eller svarer på mail. Vet de har mye å 

gjøre, men fast telefontid hadde vært fint 

 Organiseringen ifht ansvarsområder er uklare. 

 Organiseringen rundt vårt ansvarsområde er uklar. For lang vei fram til 

beslutningstaker. 

 Det er fra økonomiavdelingen foretatt en del endringer og justeringer underveis i 

budsjettperioden som enheten ikke er blitt orientert om. Dette har skapt frustrasjon og 

mye usikkerhet i forhold til hvor ansvaret egentlig ligger. 

 Vanskelig å kommentere på de enkelte konti da all variable lønn har vært kontert på 

en konto. Dette skal vist nok være i orden fra neste måned...Dette har også gjort det 

vanskelig å bruke regnskapstall i budsjettarbeidet de siste tre årene. 

 Manglende informasjon fra økonomiavdelingen når det gjelder budsjettjusteringer, 

posteringer mv. 

 Nærmeste leder har over tid varslet om enhetens økonomiske utfordringer, men det 

kan virke som det ikke er fulgt opp helt til topps. Ny helse og sosialsjef har klart fokus 

på økonomi styring og følger godt med på vegne av etaten. 

 Økonomiavdelingen er bortimot aldri med på rektormøtene. Økonomi er ikke tema på 

rektormøtene. 
 

Revisjonen har også spurt om respondentene har forslag til noe kommunen bør forbedre i 

forhold til økonomistyringen i kommunen. Også her har vi fått mange tilbakemeldinger, bl.a. 

følgende: 

 

 Ha en økonomiansvarlig i hver enkelt etat slik at linken blir glidende fra fag til 

økonomi og v.v. 

 Det faste kuttet i sykelønnsrefusjon gir dobbeltsignaler. På den ene siden skal lederne 

jobbe for lavere sykefravær. På den annen side blir enheten straffet økonomisk hvis 

det ikke forekommer langtidssykemeldinger i løpet av et år. 

 Det bør avholdes fellesmøter ved hvert tertial. 

 Forslag om at ansatte på økonomi kan ha fast telefontid slik at vi lettere kan få tak i 

dem. De er jo en støttefunksjon for oss, men synes det ikke fungerer tilfredsstillende. 

 Avklare ansvarsområder. 

 Budsjettene må være realistiske utifra lovpålagt drift. Rapporter må leses og tas til 

etterretning av de som har ansvaret for det.  

 Loggføringen ved endringer på budsjettet må være tydelig. 

 Realistiske økonomiske forutsetninger ut i fra lovpålagt drift. God kommunikasjon 

med budsjettansvarlig og økonomi. Tydelig loggføring ved endringer på budsjettet. 

 Rapporter må leses og tas til etterretning av de som har ansvar for dette. 

 Jevnlige kurs i fagprogrammet, både i budsjettering og økonomistyring 

 Bedre dialog og oppfølging. 
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 Jeg rapporterer månedlig på økonomi. Savner tilbakemeldinger på det jeg 

rapporterer. Dette gis ikke pr i dag. Har vært etterspurt over lengre tid. 

 Man får god service fra økonomiavdelingen når man henvender seg og ber om hjelp. 

 Ønskelig med mer kurs/opplæring i oppfølging av regnskap, lese, forstå tallene og ikke 

minst lage prognoser. 

 Jevnlige økonomiarbeid på rektormøtene med representanter fra økonomiavdelingen 

til stede. 

7.3 Vurdering 

 

Kommunikasjon av rammer og mål 

 

Slik revisjonen vurderer det, har kommunen en organisasjons- og møtestruktur som i seg selv 

legger til rette for styring, rapportering og koordinering mellom nivåene i kommunen. Vi har 

også fått informasjon om at det innenfor helse- og sosialetaten, gjennomføres medarbeider- og 

ledersamtaler, samt inngås avtaler mellom foresatte og undergitte i etaten.  

 

De mer konkrete mål og føringer på området økonomi, er formidlet gjennom de normale 

budsjettdokumentene som kommunestyret vedtar, og prosessbeskrivelser og 

delegeringsreglement. 

 

Revisjonen vil likevel bemerke at informasjon om økonomiske data kan fremstå som noe 

utilgjengelig og vanskelig å få oversikt over. I planer og rapporter er det mye fokus på 

målstyring, noe som i og for seg er bra. Men det kan oppleves som at dette i noen grad 

overskygger de økonomiske realitetene slik at disse ikke kommer godt nok frem. Dette kan 

igjen gjøre det mer krevende å ha tilstrekkelig innsikt i grunnlaget for de beslutninger som 

skal treffes. Revisjonen vil være varsom med å konkludere på dette punktet, men nevner det 

som en refleksjon basert på den erfaring vi har fra revisjonsoppdrag for andre kommuner. 

 

Revisjonen vil også vise til tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen blant ledere i 

kommunen. Selv om tyngdepunket av svarene ligger på den positive siden, mener revisjonen 

at kommunen ikke bør være tilfreds med en tilbakemelding som også indikerer at mange er 

forbeholdne i forhold til hvor klart de mener at forventningene til dem er kommunisert. 

Revisjonen hadde gjerne sett at svarene hadde vært mer tydelig positive enn hva som 

fremkommer. Dette er derfor noe kommunen bør følge opp videre for å forbedre sine 

systemer. 

 

Regelverk 

 

Slik kommunens prosessbeskrivelse for økonomistyring er utformet, ligger det etter 

revisjonens mening et betydelig ansvar på lederne for de tjenesteytende enhetene. Disse skal 

påse at realistiske budsjett utarbeides, de skal følge opp og rapportere på budsjettet gjennom 

året, og se skal også foreslå budsjettreguleringer slik at budsjettavvik dekkes inn. Samtidig 

har de få eller ingen ressurser i egen organisasjon til å støtte seg i dette. 

 

Innspillene fra enhetene skal behandles i økonomiavdelingen. Revisjonen merker seg at 

økonomiavdelingen skal kvalitetssikre budsjettforslagene. De har med andre ord ikke ansvar 

for å bistå eller støtte enhetene i prosessen. Derimot skal de bidra til at etatsjefen kan foreta 

en helhetlig vurdering av etatens budsjettforslag. 

 



Forvaltningsrevisjon  Økonomistyring 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 43 ÅS KOMMUNE 

 

 

Slik regelverket er utformet, etterlater dette et inntrykk av at økonomiavdelingen i større grad 

har sitt fokus oppover i organisasjonen, enn nedover mot de over 40 enhetene som legger 

grunnlaget for budsjett og økonomistyring i kommunen. Revisjonen mener regelverket burde 

tydeliggjøre på en bedre måte at økonomiavdelingen skal ha en mer aktiv rolle i forhold til å 

gi faglig støtte til de tjenesteytende enhetene. 

 

Dernest mener revisjonen at etatssjefens rolle og ansvar, slik dette fremkommer i 

prosessbeskrivelsen for økonomistyring, er utydelig. Revisjonen mener det bør vurderes om 

ikke etatssjefen bør ha samme ansvar på økonomiområdet som de enheter etatssjefen er leder 

for. Vi mener i forlengelsen av dette at det er grunn til å se på om etatssjefen bør styrkes i 

denne rollen med egen økonomikompetanse, selv om dette både har en kostnadsside og en 

prinsipiell side i forhold til den organisasjonsmodell kommunen har valgt. 

 

Revisjonen mener det er viktig at kommunens regelverk klargjør ansvar og rutiner på en 

tydelig måte. Vi registrerer også at kommunens ledelse oppfatter dette som tilfredsstillende. 

Tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen etterlater derimot et inntrykk som gir mindre støtte 

til dette. Når svarene havner i stor grad ”midt på”, kan dette skyldes at mange ikke har sterke 

oppfatninger om dette, noe som igjen kan tyde på at mange ikke har et aktivt forhold til det 

interne regelverket på økonomiområdet.  Når det gjelder beskrivelse av rutiner for 

økonomistyring spesielt, er tilbakemeldingene mer tydelig på at mange ikke opplever dette 

som tilfredsstillende. Vi anbefaler at kommunen følger opp dette i sitt arbeid for å forbedre 

sitt interne regelverk. 

 

Risikohåndtering 

 

Kommunen poengterer betydningen av god økonomistyring og at det er viktig å holde 

budsjettene. Den månedsrapporteringen som er innført, oppfatter revisjonen som en måte å 

sikre dette på.  

 

Vi vil samtidig trekke frem at merforbruket innen pleie og omsorg i stor grad har 

fremkommet på de samme postene. Likeledes at rådmannen i 2009 uttrykte at han var 

skeptisk til om vedtatt innsparing lot seg gjennomføre uten konsekvenser for tjenestetilbudet. 

Slik revisjonen ser det, er det derved identifisert en risiko i økonomistyringen. Det som er mer 

uklart er hvordan kommunen da forholder seg til dette. Etter revisjonens mening bør det da 

iverksettes kontrolltiltak for å følge opp denne risikoen. Revisjonen oppfatter at kommunens 

kontrolltiltak retter seg mot budsjettet som helhet, og vi kan ikke se at det har vært igangsatt 

særlige kontrolltiltak for å følge opp budsjettutviklingen basert på risiko i f.eks. forsterket og 

forsterket skjermet enhet. 

 

Revisjonen mener at kommunen vil tjene på å legge en større grad av risikotenkning til grunn 

i økonomistyringen for å ha et særlig fokus på utsatte områder. 

 

Lojalitet 

 

Ut fra både intervjuer og den nettbaserte undersøkelsen, virker det som om lojaliteten til 

budsjett og rammer er generelt god. Revisjonen vil likevel peke på at denne lojaliteten kan 

settes under press hvis ansatte føler de ikke blir hørt. Opplevelsen av manglende realisme i 

budsjettet og sviktende oppfølging av rapporter, kan føre til manglende tillit og ”at det ikke er 

så farlig”. Dette er en mulig konsekvens som kommunen bør være oppmerksom på. 
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Kompetanse 

 

Gjennom intervjuene får revisjonen et inntrykk av at økonomikompetansen hos ledere med 

budsjettansvar generelt sett vurderes som god i forhold til de ansvarsområdene den enkelte 

har. Samtidig har vi registrert at det fra pleie og omsorgs side, hadde vært ønskelig med mer 

støtte fra økonomiavdelingen enn det som er gitt. 

 

Revisjonen vil fremheve at god økonomistyring ikke bare avhenger av faglig kompetanse og 

gode verktøy. Kompetanse og innsikt dreier seg også om god dialog og kommunikasjon – om 

å kjenne menneskene man samarbeider med og kjenne til og forstå hverandres utfordringer. 

Gjennom dette blir den enkelte også bedre i stand til å behandle de sakene som dukker opp, 

og til å støtte opp under andres arbeid. Revisjonen ser det derfor som uheldig når det blir vist 

til at det ikke er rutinemessige møter mellom pleie og omsorg og økonomiavdelingen. I en 

situasjon hvor nettopp denne enheten er i ”risikosonen” økonomisk, kunne dette vært et tiltak 

som bidro til å oppklare både fakta og misforståelser. Vi tror derfor kommunen med fordel 

kan se på hvordan økonomiavdelingen skal samhandle med de enhetene de støtter, utover å 

fastlegge hvem som skal rapportere til hvem om hva. 

 

Når det gjelder svarene omkring kompetanse i den nettbaserte spørreundersøkelsen, er 

revisjonens kommentar at selv om majoriteten er mer enig enn uenig i at de har tilstrekkelig 

kompetanse innen økonomi, tolker revisjonen svarene til at det er forholdsvis mange som nok 

kunne ønsket seg bedre innsikt på dette området. 

 

I forhold til om økonomiverktøyene gir tilfredsstillende støtte, merker revisjonen seg at 

tyngdepunktet for svarene ligger rundt midten, noe som kan tyde på ikke altfor sterke 

meninger om dette. Samtidig mener vi det ville vært ønskelig med en mer udelt positiv 

tilbakemelding. Vi tror derfor at dette er noe kommunen bør følge opp ytterligere for å 

klarlegge behovet for både hjelpemidler og kompetanse om systemene, og sette inn tilpassede 

tiltak i forhold til dette. 

 

Rapportering 

 

Revisjonen har ingen innvendinger til selve rutinene med månedsrapportering og 

tertialrapportering. Vi registrerer at det har vært utfordringer i forhold til å få 

månedsrapporteringen til å fungere, bl.a. pga. personellmangel og for dårlig datagrunnlag. 

Revisjonen er derfor tilfreds med at dette er forhold som er blitt tatt tak i og er under bedring. 

Revisjonen er også tilfreds med at kommunens ledergruppe har engasjert seg og tatt et fastere 

grep om situasjonen. 

 

Revisjonen sitter med et inntrykk av at enhetene innenfor pleie og omsorg på et tidlig 

tidspunkt var klar over at budsjettet for 2009 ikke ville holde, og mente de hadde rapportert 

dette både som en del av den fastlagte rapporteringen og utenom dette.  

 

Økonomiavdelingen og kommuneledelsen har imidlertid ikke oppfattet disse signalene, eller 

så har de tolket dem på en annen måte. Men det var også kjent i økonomiavdelingen og hos 

etatssjef for helse og sosial at flere avdelings- og enhetsledere mente de ikke hadde et 

realistisk budsjett. Dette betyr uansett at rapporteringen ikke har fungert som den burde, 

uavhengig av hvem som har rett. 

 

Det store spørsmålet er derfor hvorfor dette skjer; hvorfor ikke informasjonen kommer frem 
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eller hvorfor situasjonen oppfattes ulikt. Etter revisjonens oppfatning ligger nøkkelen til dette 

i bedre samhandlingsrutiner og bedre kommunikasjon. Revisjonen har pekt på betydningen av 

dette i avsnittet over om kompetanse. I tilknytning til dette vil vi anføre følgende: 

 

 Hovedaksen i rapporteringen har gått mellom lederne for tjenesteytende enheter og 

økonomiavdelingen. Økonomi har imidlertid ikke midler til å imøtekomme merbehov, 

eller fullmakter til å gjøre det. Dette krever at spørsmålet blir adressert på 

toppledernivå i kommunen. Da er det viktig at disse er kjent med og forstår hva saken 

dreier seg om. Slik det fremstår, har for mye blitt liggende uavklart mellom 

økonomiavdelingen og tjenesteytende enheter. Dermed er det risiko for at saker forblir 

liggende uløst, eller overlates til den enkelte enhetsleder å løse. 

 

 Kommunikasjonen ser i stor grad ut til å ha fokusert på tall og prosenter. Revisjonen 

vil anføre at det er viktig at konsekvenser også blir belyst. Som eksempel holder det 

ikke bare å be om mer penger i forhold til et gitt budsjett, det må også synliggjøres 

hvilke konsekvenser budsjettnivået har slik at det blir tydelig hvilke prioriteringer som 

må foretas. 

 

 Revisjonen har registrert at budsjettreduksjoner delvis også er kommunisert i beløp og 

prosenter. Vi synes også i disse tilfellene at konsekvensene bør bedre frem. Når 

kommunen for eksempel velger ikke å kompensere lønnsoppgjøret fullt ut, betyr jo det 

i realiteten at det overlates til enhetene under å løse dette ved å finne dekning på andre 

områder. 

 

 Økonomiavdelingen bør bistå enhetene i større grad med å gjøre økonomiske 

beregninger. Dette vil være nyttig for begge parter. Det er også viktig at enhetene får 

tilbakemelding på spørsmål som reises. Hvis kommentarene på rapportene ikke er 

gode nok, må økonomiavdelingen fortelle hvordan de vil ha det. 

 

Ut over dette har revisjonen merket seg at hele økonomiområdet blir veldig komplekst når 

dette er splittet opp i mange mindre enheter og hvor rapporteringen ikke følger ansvarslinjene. 

Økonomiavdelingen spesielt, har mange å forholde seg til. Vi mener det bør vurderes andre 

måter å organisere dette på for å redusere kontrollspennet. Vi tror også at en styrking av 

etatssjefens rolle i økonomiske saker bør være en del av denne vurderingen. 

 

Når det gjelder den støtten som budsjettansvarlige ledere generelt opplever at de får fra 

økonomiavdelingen, hadde revisjonen gjerne sett at denne tilbakemeldingen hadde vært mer 

udelt positiv. På samme måte er det revisjonens oppfatning at tilbakemeldingen om i hvilken 

grad ledernivået over respondentene tar tak i økonomiske utfordringer som rapporteres, gir et 

inntrykk kommunen ikke bør være tilfreds med. 

 

Revisjonen mener dessuten at et godt samarbeid mellom enheter og nivåer er viktig for en god 

økonomistyring i kommunen. Derfor har vi bedt respondentene gi sitt syn på hvor bra de 

mener dette fungerer mellom enheter, etatssjef og økonomiavdelingen i økonomiske saker. 

Tilbakemeldingen må forstås som at de fleste mener dette samarbeidet kunne vært bedre. 

 

Generelle tilbakemeldinger 

 

Revisjonen finner det vanskelig å gå inn og gi en nærmere vurdering av de enkelte 

tilbakemeldingene som respondentene har gitt.  De gir imidlertid etter revisjonens mening 
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mange klare innspill til forhold som kommunen bør følge opp i sitt interne arbeid for å 

forbedre økonomistyringen. 

7.4 Konklusjon 

 

Kommunen har en etablert en organisasjons- og møtestruktur som i seg selv fremstår som 

egnet til å ivareta behovet for styring, rapportering og koordinering mellom nivåene i 

kommunen. Revisjonen oppfatter også at lojalitet mot budsjett og rammer generelt sett er god. 

 

Økonomiregelverket legger et betydelig ansvar for budsjettering og økonomistyring på 

lederne for de tjenesteytende enhetene, uten at de har faglige ressurser tildelt til å støtte seg i 

dette. Regelverket bør etter revisjonens mening justeres slik at økonomiavdelingen gis en mer 

aktiv rolle i å gi faglig støtte til de tjenesteytende enhetene. Dernest bør det også vurderes om 

ikke etatssjefen bør ha samme ansvar på økonomiområdet som de enheter etatssjefen er leder 

for, og også om etatssjefen bør styrkes med egen økonomikompetanse.  

 

Revisjonen har registrert at kommunen hadde avdekket risiko for budsjettoverskridelser innen 

pleie og omsorg i løpet av 2008 og 2009.  Revisjonen derimot kan ikke se at det har hvert 

iverksatt kontrolltiltak som i særlig grad retter seg mot å følge opp denne risikoen. 

Kommunen bør legge en større grad av risikotenkning til grunn i økonomistyringen for å ha et 

særlig fokus på utsatte områder. 

 

Med den organisasjonsmodell kommunen har valgt, blir kompetanse innen økonomi og 

økonomistyring en viktig suksessfaktor. Revisjonen mener at dette derfor er noe kommunen 

kontinuerlig bør ha fokus på, og har også registrert at mange har uttrykt behov for dette. 

Samtidig finner revisjonen grunn til å peke på at kommunen også bør se på gode rutiner for 

samhandling mellom økonomiavdelingen og de enheter den skal støtte. God kommunikasjon 

er viktig for kompetanse og innsikt mellom nivåene i organisasjonen. 

 

Revisjonen har ingen innvendinger mot selve rutinene med månedsrapportering og 

tertialrapportering. Vi har også et inntrykk av at disse rutinene nå fungerer bedre enn tidligere, 

at datagrunnlaget er i ferd med å bli bedre og at kommunens ledergruppe er i tettere inngrep 

med utfordringene. For 2009 fremstår det som at lavere nivå i pleie og omsorg mener de har 

vært kjent med og har rapportert om at budsjettet ikke ville holde, mens økonomiavdelingen 

og toppledernivået har vært ukjent med eller hatt andre vurderinger av dette. Revisjonen 

mener da at rapporteringen ikke har fungert, uavhengig av hvem som har rett, og mener bedre 

samhandlingsrutiner og kommunikasjon er nøkkelfaktorer for å få dette til. Rapporten peker 

også på risikoen for at utfordringer ikke blir adressert på riktig nivå, viktigheten av å beskrive 

realitetene bak tallstørrelser og behovet for bistand fra økonomiavdelingen. 

 

Kommunen har splittet økonomiområdet opp i mange mindre enheter hvor rapporteringen 

ikke følger ansvarslinjene. Revisjonen tror det bør vurderes andre måter å organisere dette på, 

herunder også etatssjefens rolle i økonomisaker. Undersøkelsen tyder også på at samarbeidet 

mellom enheter, etatssjef og økonomiavdelingen kan bli bedre. 

 

Det er i tillegg registrert en rekke syn på økonomistyring og mulige forbedringer. Revisjonen 

vil anbefale kommunen å følge opp dette. 

 

Oppsummert innebærer dette etter revisjonens mening at kommunen har etablert en rekke 

systemer, rutiner og strukturer som skal legge til rette for god økonomistyring. Kvaliteten av 
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økonomistyringen kan imidlertid bli bedre, og vi har pekt på en rekke forhold som kommunen 

bør vurdere med det som formål. 
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8 Anbefalinger 
 

På bakgrunn av de forhold som fremkommer i rapporten, vil revisjonen anbefale følgende tiltak 

som grunnlag for forbedringer i kommunens budsjettering og økonomistyring: 

 

1. Kommunen bør foreta en sammenlignende analyse av driftsformen innen pleie og omsorg 

mellom Ås og de andre Follo-kommunene for å se om det er erfaringer hos disse som Ås 

kommune kan dra lærdom av med tanke på mer rasjonell drift. 

 

2. Kommunen bør sørge for bedre koordinering mellom de tjenesteytende enheter, toppledelse 

og økonomiavdeling for å få en større samstemmighet i forståelsen av budsjettsituasjon og 

budsjettrealisme. 

 

3. Kommunen bør vektlegge å synliggjøre konsekvensene av de tallstørrelser som budsjettnivå 

og endringer medfører. 

 

4. Kommunen bør vektlegge å forankre de premisser og forutsetninger som budsjettet bygger 

på ved de tjenesteytende enhetene. 

 

5. Økonomiavdelingen bør gis en mer aktiv rolle i å gi faglig støtte til de tjenesteytende 

enhetene. 

 

6. Det bør vurderes endringer i økonomiregelverket for å tydeliggjøre etatssjefens rolle.  

 

7. Kommunen bør vurdere å styrke etatssjefen rolle i økonomiske saker med 

økonomikompetanse. 

 

8. Kommunen bør legge en større grad av risikotenkning til grunn i økonomistyringen for å ha 

et særlig fokus på utsatte områder. 

 

9. Kommunen bør utvikle og forbedre rutiner for samhandling mellom tjenesteytende enheter 

og økonomiavdelingen og toppledelse. Herunder også: 

 vurdering av rapporteringslinjer 

 innarbeide konsekvensbeskrivelser i tilknytning til kommunikasjon av økonomiske 

størrelser 

 Sørge for at økonomiavdelingen i større grad får ansvar for bistå de tjenesteytende 

enhetene. 

 

10. Kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å organisere økonomiområdet slik at 

kontrollspennet reduseres.  

 

11. Tilbakemeldingene i den gjennomførte spørreundersøkelsen bør følges opp, herunder bl.a.: 

 indikasjon på at mange opplever at budsjettet ikke er realistisk 

 en rekke kritiske merknader til budsjettnivå og -rutiner 

 om forventninger til den enkelte leder er tydelig kommunisert 

 klargjøring av rutiner for økonomistyring 

 imøtekomme kompetansebehov 

 samarbeid i økonomiske saker 

 en rekke konkrete kommentarer og forslag til tiltak fra kommunens egne ledere. 
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
Revisjonen viser til at rådmannen mener at konklusjonene i rapporten er et utgangspunkt for 

forbedringer på området. Revisjonen ser det derfor som positivt at rådmannen vil konkretisere 

en tydeligere rolle og ansvarsavklaring, og utarbeide en sammenlignende analyse av 

driftsformen innen pleie og omsorg mellom Ås og de andre Follo-kommunene. Vi er også 

tilfreds med at rapportens anbefalinger vil bli et verktøy i det forbedringsarbeid av 

økonomistyringen som pågår. 
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Vedlegg 1 - Organisering  
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Vedlegg 2 - Prosessbeskrivelse - økonomistyring 

Administrert av Versjon: 5.44 

Opprettet: 25. november 2009, revidert dato: 23. juli 2010 

 1.0 FORMÅL  

 2.0 ANVENDELSESOMRÅDE  

 3.0 ANSVAR  

 4.0 BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING  

 4.1 Budsjettarbeid og -kontroll  

 4.2 Lønn  

 4.3 Regnskap  

 4.4 Fakturering og kommunale krav  

 5.0 REGISTRERING, DISTRIBUSJON OG ARKIVERING  

 6.0 REFERANSER, RETNINGSLINJER OG SKJEMAER 

1.0 FORMÅL 

Økonomiavdelingen skal gjennomføre arbeidsoppgaver innenfor regnskap, lønn og 

rådgivning. 

2.0 ANVENDELSESOMRÅDE 

Prosessen brukes for de arbeidsoppgavene som ligger under økonomiavdelingen. 

3.0 ANSVAR 

Økonomiavdelingen har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde nødvendige styringsverktøy 

og rutiner innen arbeidsområdet. Likeledes har avdelingen ansvar for å gi rådgivning, 

veiledning og nødvendig opplæring slik at enhetene kan ivareta sitt ansvar. For at dette skal 

fungere må imidlertid enhetene gi tilbakemelding om behov for eksempel i forhold til 

opplæring og rapporter.   

Anvisnings- og attestasjonsrett er sentrale begreper i økonomistyringen. Alle regninger skal 

være attestert og anvist. Enhetslederne har anvisningsrett for sitt budsjettområde, dersom ikke 

annet er bestemt. Enhetslederne utpeker blant sine hvem som har attestasjonsrett. 

Myndigheten skal gis skriftlig og kopi sendes etatssjef, økonomisjef og revisor. Det er den 

som attesterer som må forsikre seg om at det er budsjettmessig dekning for beløpet, og at det 

for øvrig er sikkert grunnlag for å anbefale utbetaling. 

  

4.0 BESKRIVELSE AV GJENNOMFØRING 

4.1 Budsjettarbeid og -kontroll 

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:   

 Utarbeide realistiske budsjettforslag på gjeldende maler innen angitte frister.  

 Oppfølging og rapportering på budsjettet gjennom året, herunder forslag til 

budsjettreguleringer slik at budsjettavvik dekkes inn.  

Økonomiavdelingen (økonomikonsulentene) skal gjennomføre følgende: 

http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p1
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p2
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p3
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p4
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p5
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p6
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p7
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p8
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p9
http://as.custompublish.com/index.php?id=246943&cat=35911&printable=1#p10
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 Kvalitetssikre enhetenes budsjettforslag.  

 Bidra til at etatssjefen kan foreta en helhetlig vurdering av etatens budsjettforslag.  

 Utarbeide rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, herunder detaljert budsjett 

og økonomiplan.  

 Oppdatere kommunestyrets vedtak i desember for budsjett og økonomiplan i løpet av 

januar.  

 Budsjettkontrollrapporter sendes ut senest den åttende den påfølgende måneden.  

 Budsjettvedtak og meldinger om budsjettreguleringer gjennom året, effektueres innen 

14 dager, eller innen utsendelse av nest budsjettkontrollrapport.  

4.2 Lønn 

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:   

 Alle lønnsbilag (inn-/ut-/endringsmelding, timelister, reiseregninger, ref.av utlegg etc.) 

skal være utfylt i korrekt stand og levert lønningsseksjonen innen den 17. i hver 

måned for utlønning påfølgende måned, dersom ikke annet er avtalt.  

 Lønningsseksjonen skal ha tilbakemelding om feil på konteringslister før utbetaling 

den 12. i hver måned. Konteringslistene ligger i Agresso web.  

 Sykemeldinger/egenmeldinger leveres kontinuerlig i utfylt og underskrevet stand av 

den sykmeldte og dennes nærmeste leder.  

Økonomiavdelingen v/lønningsseksjonen skal gjennomføre følgende: 

 Alle lønnsbilag som er levert innen den 17. skal være med i utlønningen påfølgende 

måned.  

 Lønnsbilag som har vesentlige feil og/eller er mangelfullt utfylt skal returneres 

enheten.  

 Etter lønnskjøring er konteringslistene tilgjengelig i Agresso web.  

 Sykefravær og annet fravær registreres fortløpende. Refusjon for sykepenger kreves 

fortløpende. Når sykepengene refunderes fra trygdekontorene i slutten av hver måned 

kontrolleres disse i forhold til krav som er sendt.  

 Lage tertialrapporter for sykefravær i kommunen. Kvartalsvise skjemaer for 

sykefravær sendes til Statistisk sentralbyrå.  

  

4.3 Regnskap 

Anordningsprinsippet er sentralt ved den månedlig regnskapsavslutningen og årsavslutning i 

Ås kommunen. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal tas med i 
månedsavslutningen/årsavslutningen for vedkommende måned/år, uavhengig av når de er 

betalt. 

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:    

  Alle inngående fakturaer ska ha fakturaadresse ÅS KOMMUNE 

v/ØKONOMIAVDELINGEN, POSTBOKS 195, 1431 ÅS  

 Ved bestilling må ressursnummer og/eller enhet oppgis, slik at dette blir angitt på 

faktura.  

 Inngående fakturaer som sendes på e-post, skal mailes til regnskap@as.kommune.no  

mailto:regnskap@as.kommune.no?subject=Innkommen%20faktura
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 Skannede bilag som sendes via Agresso Web og interne bilag som sendes i postes skal 

attesteres og anvises fortløpende og snarest mulig, uanhengig av forfallsdato.  

 Alle fakturaer tilhørende en måned skal være attestert og anvist innen 15. 

påfølgende måned.  
 Alle bilag skal påføres kontostrengen til Ås Kommune, som er:  

 Konto (seks siffer)  

 Ansvar (fire siffer)  

 Funksjon (tre siffer)  

 Anlegg/prosjekt (fire siffer) i de tilfeller der det er aktuelt  

 Alle bilag skal påføres avgiftskode (mva-kode). For nærmere informasjon om mva-

koder trykk her.  

 Intern posterings- og anvisningsblankett finner du her.  

Økonomiavdelingen v/regnskapsseksjonen skal gjennomføre følgende: 

 Interne bilag fra enhetene skal være bokført innen 3 dager.  

 Mottatte inngående fakturaer skal være skannet og sendt på arbeidsflyt innen 3 dager.   

 Bilag som har vesentlige feil og mangler skal returneres enhetene.  

 Månedsregnskapet skal være bokført innen den 15. påfølgende måned, og 

årsregnskapet skal avlegges 15.februar påfølgende år.  

 Kurs for brukerne i attestasjon og anvisning gjennomføres 2.ganger per år.  

4.4 Fakturering og kommunale krav 

Leder for den enkelte enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet: 

 Innen gitte frister gjøres ajourhold/rettelser på fakturagrunnlag i forsystemet.  

 Krav som utelukkende behandles manuelt, sendes økonomiavdelingen for 

utfakturering. Felles mailadresse benyttes: fakturering@as.kommune.no. 

Inntektskonto må påføres. Enhetene skal i størst mulig grad unngå manuelle krav.  

 Enhetsleder vurderer utkastelse/oppsigelse i forhold til den aktuelle tjenesten etter 

melding fra økonomiavdelingen.  

 Eventuelle tap som skyldes den enkelte enhets manglende oppfølging, dekkes innenfor 

enhetens rammer.  

 Økonomiavdelingen skal gjennomføre følgende: 

 Fakturagrunnlag/filer registreres og faktureres etter fastsatte frister.  

 Vederlag for opphold i institusjon behandles etter gjeldende lover og forskrifter.  

 Purringer sendes ut automatisk den 15. og 30. hver måned.  

 For krav uten sikkerhet varsles aktuell enhet etter siste purring med sikte på 

utkastelse/oppsigelse.  

 Innfordring: Egen inkasso med ekstern bistand.  

5.0 REGISTRERING, DISTRIBUSJON OG ARKIVERING 

5.1 Registrering 

 Elektronisk registrering i aktuelt system.  

5.2 Distribusjon 

mailto:fakturering@as.kommune.no
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 Avgjørelser informeres til arbeidstaker/leder/tjenestebruker.  

5.3 Arkivering 

 I henhold til Ås kommunes arkivplan.  

 6.0 REFERANSER, RETNINGSLINJER OG SKJEMAER 

 

6.1 Nasjonale styringsdokumenter 

1. Kommuneloven  

2. Panteloven  

3. Tvangsfullbyrdelsesloven  

4. Budsjett- og regnskapsforskrifter  

6.2 Kommunale styringsdokumenter 

1. Prosessbeskrivelse for innkjøp  

2. Prosessbeskrivelse for kostnadsfordeling mellom Ås kommune og NAV  

3. Oversikt over Ås kommunes forsikringsordninger  

4. Oversikt over ansatte som har ansvar for utfylling av bilag  

5. Rammeavtaler for Ås kommune  

6.3 Retningslinjer, skjemaer, maler ol 

1. Retningslinje for kontroll ved varemottak - attestasjon - anvisning  

2. Retningslinjer for innkreving av fordringer  

3. Rutiner for lønningsseksjonen  

4. Oversikt over ansatte som har ansvar for utfylling av bilag  

 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-19920925-107.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19800208-002.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920626-086.html
http://as.custompublish.com/index.php?id=452241
http://as.custompublish.com/getfile.php/1081161.746.rsbverpqfs/Prosessbeskrivelse+for+kostnadsfordeling+mellom+%C3%85s+kommune+og+NAV.doc
http://as.custompublish.com/index.php?cat=32285
http://as.custompublish.com/index.php?id=429360
http://as.custompublish.com/getfile.php/192124.746/Retningslinje+for+kontroll+av+varemottak+-+attestasjon+-+anvisning.doc

