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Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00053-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato:  06.12.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Saken sendes kommunestyret med følgende innstilling: 

1) Rådmannen bes om å følge opp revisjonens anbefalinger og melde tilbake til
kontrollutvalget om resultatet innen seks måneder.

2) For øvrig tar kommunestyret forvaltningsrevisjonsrapporten - Internkontroll i
Enebakk kommune til orientering.

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 

Vedlegg: 
Enebakk Internkontroll Revisjonsrapport 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget vedtok i møte den 15. mars d.å i sak 10/17, prosjektplanen for 

forvaltningsrevisjon av internkontroll.  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Enebakk kommune har etablert et 

internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens krav om betryggende kontroll.  I 

tillegg til å undersøke internkontrollen på overordnet nivå, har revisor vurdert 

internkontrollsystemet ved tre resultatenheter; Enebakk sykehjem, Kirkebygden 

barneskole og enhet for Natur, geodata og byggesak.  

Forvaltningsrevisjonsrapporten som nå foreligger er etter sekretariatets vurdering 

fulgt opp i tråd med kontrollutvalgets bestilling.  
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Funn i rapporten: 

- Enebakk kommune bruker noe mer ressurser til administrasjon og styring enn

sammenlignbare kommuner. Revisor mener at dette bør gi rom for utvikling av

et helhetlig internkontrollsystem.

- Rådmannen bør sette fokus på internkontroll slik at alle enhetslederne øker

sin kompetanse på området.

- Behov for å øke fokus på etiske problemstillinger i kommuneorganisasjonen.

- Overordnede mål, fokusområder og kritiske suksessfaktorer er identifisert og

enhetsledere uttrykker at de har klare mål for driften.

- Risikovurdering av målene er i liten grad gjennomført på overordnet nivå og i

enhetene.

- Alle ansatte har tilgang til «Kvalitetslosen» der de fleste kvalitetsrettede

dokumenter ligger, men enkelte dokumenter er ikke oppdatert. Kunnskapen

om dokumentene i kvalitetslosen er også varierende blant medarbeiderne.

- Kvalitetslosen som avvikssystem er godt kjent i organisasjonen, men

enhetslederne mener det fortsatt er et potensiale for å melde flere avvik.

- Meldte avvik blir bare delvis utnyttet til å forbedre tjenestene.

- Kirkebygden skole har et godt kontrollmiljø.

- Enebakk sykehjem har god internkontroll.

- Enhet Natur, geodata og byggesak har rutinebeskrivelser, maler og sjekklister

for byggesaksbehandling i Kvalitetslosen.

- Mange elementer er på plass for å forebygge korrupsjon i kommunen, men

det er ikke systematisert i et antikorrupsjonsprogram med blant annet

vurderinger av risiko og risikoreduserende tiltak.

Revisor har i rapporten gitt følgende anbefalinger til Enebakk kommune: 

a) Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem.

b) Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere

kjenner det.

c) Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide

risikoreduserende tiltak.

d) Oppfordre ansatte til å melde avvik, og i større grad bruke meldte avvik til

forbedringer.

e) Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte.

f) Utarbeide antikorrupsjonsplan.

Rådmannens høringsuttalelse er tatt inn i vedlegg 2 på side 40 rapporten. I svaret 

beskriver rådmannen hvordan anbefalingene vil bli fulgt opp videre.  

Ås, 29. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten – Internkontroll Enebakk kommune 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 
fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 
forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-
trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-
går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 
vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 
fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       
 
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok 7.12.2016 tema for forvaltningsrevisjon 2017, 
herunder Internkontroll.  

1.2 Sammendrag 

Enebakk kommune har på plass mange av elementene som hører med i kommunal internkon-
troll. Kommunen har samlet alle retningslinjer og prosedyrer i et kvalitetssystem, men det er 
behov for oppdatering av en del dokumenter. Kvalitetssystemet inneholder også et avviks-
system. Flere avvik bør trolig meldes, samt at meldte avvik bør utnyttes bedre. Risikovurde-
ringer av mål på overordnet nivå og i resultatenhetene gjøres bare delvis. En samlet, systema-
tisk oversikt over internkontrollarbeidet i Enebakk kommune mangler.     

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på de seks problemstillingene: 

1.3.1 Kontrollmiljø 

Enebakk kommune har i hovedtrekk et godt kontrollmiljø, men med noen forbedringsområ-
der. Revisors spørreundersøkelse viser at 29 % av enhetslederne gir uttrykk for at de selv ikke 
har tilstrekkelig kompetanse på internkontroll. Rådmannen bør derfor sette fokus på kommu-
nens internkontrollsystem og sørge for at alle enhetsledere kjenner til det. Kommunens etiske 
retningslinjer ble oppdatert i 2017. Spørreundersøkelsen avdekker et behov for økt fokus på 
etikk og etiske problemstillinger. Kommunens Delegeringsreglement (2016) tydeliggjør 
ansvarsforhold, noe de fleste enhetsledere bekrefter.  

1.3.2 Risikovurderinger 

Enebakk kommune implementerer i 2017 balansert målstyring i alle resultatenheter. Enhets-
lederne gir i spørreundersøkelsen utrykk for at de har klare mål som de skal nå, men at det i 
mindre grad er foretatt risikovurdering av målene. Rådmannen har opplyst at det ikke er 
foretatt risikovurdering av overordnede mål. Enebakk kommune bør derfor gjennomføre og 
dokumentere risikovurderinger på overordnet nivå og i enhetene.   

1.3.3 Kontrollaktiviteter 

Enebakk kommune bruker kvalitetssystemet Kvalitetslosen (Compilo) til å administrere sine 
dokumenter, herunder reglementer, retningslinjer og prosedyrer. I spørreundersøkelsen til 
enhetsledere framkommer det at enkelte medarbeidere har mangelfull kjennskap til relevante 
dokumenter i Kvalitetslosen og at dokumentene heller ikke er tilstrekkelig oppdatert. Kvali-
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tetslosen er også kommunens avvikssystem. Enhetslederne gir høy skår på at medarbeiderne 
er godt kjent med avvikssystemet, men lavere skår når det gjelder om alle avvik blir meldt. 
Meldte avvik blir dessuten bare delvis utnyttet til å forbedre tjenesteytingen.  

1.3.4 Informasjonsflyt og overvåking  

Enebakk kommunes administrasjon har en møtestruktur som tilsier at informasjon mellom 
rådmannens ledergruppe og enhetene flyter bra. Kommunalsjefer har jevnlige møter med sine 
enhetsledere, og informasjon fra disse medbringes til ledermøter med rådmannen. Rådmannen 
får dermed nødvendig og hurtig informasjon om enhetenes drift. Kommunalsjefer gir uttrykk 
for at rådmannen har god oversikt over driften i avdelingene.  

1.3.5 Internkontroll i skole, sykehjem og byggesak 

Resultatenhet Kirkebygden skole har etter revisors skjønn tilrettelagt for god internkontroll. 
Lærere og skoledrift blir fulgt opp gjennom IKT-systemet 1310.no. Dette gjør at både rektor 
og kommunalsjef har god oversikt over at aktiviteter gjennomføres til rett tid. Skolenes 
tilstandsrapporter rapporterer om resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver, sett i 
forhold til kommunens mål for elevprestasjoner. Rektor synes å ha god oversikt over hva som 
skjer på skolen. Det er kort vei fra lærere og elever til rektor.  
 
Resultatenhet Enebakk sykehjem framstår med en god internkontroll. Kommunen abonnerer 
på et eksternt prosedyrearkiv, som ansatte har tilgang til. I forbindelse med sykehjemmets 
målekort i balansert målstyring er kritiske suksessfaktorer utarbeidet. Resultatenheten hengte i 
2016 opp risikotavler på personalrommene, som gir ansatte oversikt over hver enkelt beboers 
viktigste behov. Avviksregistrering gjøres i Kvalitetslosen, og enhetsleder oppgir å ha god 
oversikt over meldte avvik. 
 
Resultatenhet Natur, geodata og byggesak har utarbeidet rutinebeskrivelser, maler og sjekk-
lister for byggesaksbehandling, som er tilgjengelige i Kvalitetslosen. Disse er med på å kvali-
tetssikre saksbehandlingen. På målekortet er det fastsatt 10 måleindikatorer for byggesak, som 
det rapporteres på årlig. Enhetsleder har god oversikt over byggesakene og signerer på 
vedtakene.  

1.3.6 Forebygging av korrupsjon 

Enebakk kommune har mange elementer på plass for å forebygge korrupsjon, som Etiske 
retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Enebakk kommune (2017), varslingsordning og 
kontrollmiljø. Antikorrupsjonsplan bør utarbeides, inkludert risikovurdering av hvor det er 
størst sannsynlighet for korrupsjon. 

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak:  
a. Utarbeide en samlet oversikt over Enebakk kommunes internkontrollsystem.  
b. Øke fokuset på kommunens internkontrollsystem slik at alle enhetsledere kjenner det. 
c. Foreta systematisk risikovurdering av viktige mål, og utarbeide risikoreduserende tiltak. 
d. Oppfordre ansatte til å melde avvik, og i større grad bruke meldte avvik til forbedringer.  
e. Sørge for at alle dokumenter i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdaterte.  
f. Utarbeide en antikorrupsjonsplan. 
 
Steinar Neby /s/    Even Tveter /s/ 
revisjonssjef     prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet:   
"Undersøke om Enebakk kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar 
kommunelovens krav om betryggende kontroll." 
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:  

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

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

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

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

kommunen?  
6. I hvilken grad er kommunens internkontroll innrettet for å forebygge korrupsjon?" 

2.2 Presisering og avgrensning 

Internkontroll handler, kort fortalt, om tre ting:  
• måloppnåelse og kostnadseffektivitet,  
• etterlevelse av lover og regler,  
• pålitelig rapportering av produksjon og økonomi.  

 
Det finnes flere modeller som internkontroll kan følge. KS' Rådmannens internkontroll (2013) 
redegjør for tre rammeverk for virksomhetsstyring (internkontroll), hvorav COSO er ett.2 
Rammeverkene har mange likhetstrekk. I denne forvaltningsrevisjonen legger vi til grunn 
COSO-modellen med dens fem hovedkomponenter, som omtales nærmere i vedlegg 1. 

2.3 Informasjon om kommunen – organisering 

Enebakk kommune hadde en befolkningsvekst på 1,3 % i 2014, 1,0 % i 2015 og 0,5 % i 2016.  
Enebakk har 10 927 innbyggere (1.1.2017).  
 
Enebakk kommune hadde driftsinntekter på til sammen 713 mill. kr i regnskap 2016. Investe-
ringer i anleggsmidler utgjorde 144 mill. kr.  
 
Enebakk kommunes øverste organ er kommunestyret (27 representanter). Rådmannens leder-
gruppe består av seks personer: rådmannen, tre kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef. 
Enebakk kommunes personell utfører til sammen 570 årsverk.  
 

                                                           
1 Rutine vil si vedvarende praksis, til forskjell fra rutinebeskrivelse. Rutinebeskrivelse kalles også prosedyre.  
2 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ble etablert i USA i 1985 av 
fem forbund for revisjon og regnskapsføring, for å bekjempe bedrageri i næringslivet, høyne forretningsetikk, 
styrke internkontroll og forbedre finansiell rapportering.  
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Administrasjonen er organisert i sentraladministrasjon og tre avdelinger, som igjen er inndelt i 
24 resultatenheter: 

 
 
Kilde: Enebakk.kommune.no, oktober 2017.  
Avdelinger (kommunalområder) og resultatenheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 
 
Forvaltningsrevisjonen berører alle avdelinger:  

• Sentraladministrasjonen (SA) har 22,6 årsverk og ledes av rådmannen. Her ligger 
økonomikontoret, som har 9 årsverk og ledes av økonomisjef. 

• Avdeling Kultur og oppvekst (KOS) har 266,4 årsverk og ledes av kommunalsjef KOS. 
Her ligger resultatenhet Kirkebygden skole, som har 23,1 årsverk og ledes av enhets-
leder/rektor. 

• Avdeling Helse og omsorg (HOS) har 209,8 årsverk og ledes av kommunalsjef HOS. 
Her ligger resultatenhet Enebakk sykehjem, som har 54,9 årsverk (fast) og ledes av 
enhetsleder. Resultatenhet Enebakk sykehjem har tre avdelinger: langtidsavdeling og 
korttidsavdeling på Ignagard og skjermet avdeling med dagsenter på Kopås.3  

• Avdeling Teknikk og samfunn (TEK) har 70,1 årsverk og ledes av kommunalsjef TEK. 
Her ligger resultatenhet Natur, geodata og byggesak, som har 13,2 årsverk og ledes av 
enhetsleder. Byggesak, kart og oppmåling inngår her med 7,9 årsverk (ett årsverk er 
ubesatt) 

 

                                                           
3 Enebakk kommune bruker betegnelsen "avdeling" om organisatorisk nivå både over og under resultatenhet 
Enebakk sykehjem. Enebakk kommunes avdelinger er først og fremst KOS, HOS og TEK (betegnet 
"kommunalområder" i mange kommuner).  



28/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune - 17/00053-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune : Enebakk Internkontroll Revisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Enebakk kommune 7 

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

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

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

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

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

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

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

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

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

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

 
Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse og statistisk analyse. Revisor har 
intervjuet ti kommunale ledere m.fl. (se tabell nedenfor). En nettbasert spørreundersøkelse 
(Questback) ble sendt til 25 mellomledere (24 enhetsledere og økonomisjef), hvorav 21 ledere 
svarte (84 %). Dette anses som en høy svarprosent. Også kommunens dokumenter er data-
kilder (jf. 8 Litteratur). 
 
Kontrollutvalget ønsker gjennomgang av hvordan systemet for internkontroll fungerer i tre 
store resultatenheter (problemstilling nr. 5). Blant Enebakk kommunes fire barneskoler og to 
ungdomsskoler valgte revisor tilfeldig ut resultatenhet Kirkebygden barneskole. Resultatenhet 
Enebakk sykehjem ble utvalgt fordi internkontroll er viktig i pasientbehandling. Resultatenhet 
Natur, geodata og byggesak ble utvalgt av kontrollutvalget. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2016 er benyttet. Kostra (Kommune Stat 
Rapportering) er Kommunal- og moderniseringsdepartementets regnskaps- og rapporterings-
standard for norske kommuner fra 2001.  
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom data til vurdering og konklu-
sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved datainnsamling fra en 
rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens 
verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
25.1.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger. 
15.3.2017: Kontrollutvalget vedtok tilføyelser til problemstillinger. 
15.6.2017: 
 
15.8.2017: 
21.8.2017: 
 

Oppstartsmøte med økonomisjef Lars Kløvstad (kontaktperson) og regnskapssjef 
Stian Grimsrud. 
Møte med konsulent for interne fellestjenester Sonja Tomasbråten. 
Møte med rådmann Kjersti Øiseth. Møte med kommunalsjef for Helse- og 
omsorgsavdeling (HOS) Kenneth Andre Johansen. 

22.8.2017: 
28.8.2017: 

Møte med enhetsleder for Enebakk sykehjem Marit Brenna. 
Møte med enhetsleder for Natur, geodata og byggesak John Robert Bjørnstad. 

30.8.2017: Møte med kommunalsjef for Kultur- og oppvekstavdeling (KOS) Olav G. Weng. 
18.9.2017: 
25.9.2017: 
5.10.2017: 
13.11.2017: 

Møte med rektor for Kirkebygden skole Cathe Frankrig. 
Møte med økonomisjef. 
Møte med kommunalsjef for avdeling Teknikk og samfunn (TEK) Tore Hauger. 
Rapportutkast sendt til verifisering. 

23.11.2017: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 
28.11.2017 
29.11.2017: 

Rådmannens uttalelse mottatt. 
Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

6.12.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
 
Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse 
til revisjonsrapporten ligger i vedlegg 2.  
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3 KONTROLLMILJØ 

 
 

3.1 Revisjonskriterier 

• Enebakk kommune skal ha et godt kontrollmiljø med fokus på etiske verdier, ansvar og 
myndighet, og kompetanse.  

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

3.2 Datagrunnlag 

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

Kilde: SSBs Kostra-statistikk, tabell A Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter.  
Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest korrekt å sammenlikne med.  
Kostra-gruppe 7: "Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible 
inntekter", ofte omegnskommuner rundt byer. 31 kommuner, bl.a. 11 Akershus-kommuner: Ås, Nesodden, 
Enebakk, Vestby, Aurskog-Høland, Nes, Nannestad, Sørum, Fet, Rælingen og Gjerdrum. 
 
Enebakk kommunes utgifter til administrasjon og styring lå i 2016 over gjennomsnitt i 
Kostra-gruppe 7 og Akershus-kommunene (men noe kan skyldes ulik regnskapspraksis). 
Enebakk kommune hadde en større økning fra 2015 til 2016 enn de andre. 
 
Holdning til internkontroll 
I revisors spørreundersøkelse til enhetsledere ble de spurt om de er enige i en del påstander 
vedrørende holdninger til internkontroll:  
 
 

Problemstilling nr. 1: Hvordan er kommunens kontrollmiljø? 
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5,16

4,86

4,80

5,14

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kommunens ledelse (rådmannens ledergruppe)
er opptatt av internkontroll.

Som enhetsleder har jeg tilstrekkelig
kompetanse om internkontroll.

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

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

tjenestene.

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativene var: helt uenig (1), uenig (2), delvis uenig (3), delvis enig (4), enig (5) og helt enig (6); "vet ikke" 
kunne også svares. Gjennomsnittsskår.  
 
Diagrammet viser at enhetsledere i hovedsak mener at kommunens ledelse er opptatt av 
internkontroll. Underliggende data fra spørreundersøkelsen viser at nesten 66 % er enige eller 
helt enige i påstanden, men nesten 10 % svarer "vet ikke" på denne påstanden. Enhetsledernes 
egen vurdering av kompetanse skårer lavere, men vel 71 % svarer at de er enig/helt enig (5–6) 
i at de har tilstrekkelig kompetanse om internkontroll. 
 
Etikk 
Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Enebakk kommune er revidert og vedtatt av 
kommunestyret 19.6.2017. Som vedlegg til de etiske retningslinjene er det utarbeidet en 
etikkplakat. Her står det at folkevalgte og ledere skal gå foran med et godt eksempel og 
motivere til etisk refleksjon og gode valg. Kommunens etiske kjerneverdier er: 
 
Åpenhet: Være åpen i arbeid og samhandling. 

Ulike syn og kritikk blir hørt, vurdert og respektert. 
Åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at innbyggerne kan gjøre seg kjent med 
kommunens tjenester. 

Redelighet: Er klar på egne roller og unngår dobbeltroller. 
Opptrer upartisk og praktiserer likebehandling. 
Unngår gaver eller andre personlige fordeler som kan påvirke tjenestebehand-
linger, eller vekke mistanke om slik påvirkning.  

Respekt: Er tydelig på eget syn og har toleranse og respekt for andres syn. 
Møter publikum og brukere med vennlighet, respekt og omtanke. 
Viser respekt for personvernet og overholder taushetsplikten. 
Hos oss har alle mennesker lik verdi. 

Mot: Sier ifra om kritikkverdige forhold til den det gjelder eller varsler til noen som 
kan gjøre noe med det gjennom kommunens varslingssystem. 
Tar ansvar for at egne handlinger er i samsvar med de etiske retningslinjene. 
Overholder lover og regler, og forholder seg lojalt til vedtak og avgjørelser når 
disse er i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. 

Kommunalsjef HOS opplyser at ledere og ansatte hyppig diskuterer etiske dilemmaer. Man er 
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bl.a. oppmerksom på habilitetsutfordringer knyttet til å behandle saker der man har et 
familiært eller bekjentskapsmessig forhold til søker. Åpenhet rundt slike forhold er viktig. 
Avdeling HOS sitt kvalitetsutvalg, som ble opprettet i oktober 2017, vil være et forum for 
etisk diskusjon. 
 
Kommunalsjef KOS opplyser at etikk i liten grad har vært tematisert i avdelingen, men at man 
ofte diskuterer saker med innslag av etikk. De nye etiske retningslinjene vil bli gjennomgått i 
møter høsten 2017. 
 
Kommunalsjef TEK opplyser at de nye etiske retningslinjene har vært tatt opp i møte med 
enhetsledere. 
 
Revisor har spurt enhetslederne om de er enige i en del påstander om etikk i Enebakk 
kommune: 
 

4,95

4,95

4,67

4,60

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kommunens ledelse (rådmannens
ledergruppe) har fokus på etiske…

Jeg er godt kjent med kommunens etiske
retningslinjer.

Mine medarbeidere er godt kjente med
kommunens etiske retningslinjer.

Vi har ofte diskusjoner omkring etiske
problemstillinger ved min enhet.

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Enhetslederne mener i hovedsak at de er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer, 
men at kunnskapen er noe mindre hos medarbeiderne. Underliggende data viser at 19 % av 
enhetslederne er delvis uenig (3) i at de er godt kjent med de etiske retningslinjene. De fleste 
enhetslederne mener at kommunens ledelse har fokus på etikk, men 33 % er bare delvis enig i 
dette. Hovedtyngden av enhetsledere mener at de ofte har diskusjoner som vedrører etikk; 5 % 
er uenig i dette og 5 % vet ikke. 
 
Fordeling av ansvar og myndighet 
Enebakk kommunes Delegeringsreglement (2016) fastsetter avgjørelsesmyndighet både for 
politisk nivå og for rådmannen. Kapittel 13 fastsetter delegering til rådmannen. Kapittel 14.5 
beskriver rådmannens videredelegering til kommunalsjefer og deres videredelegering til 
enhetsledere. Rådmannen poengterer at delegeringsreglementet avklarer ansvarsfordelingen, 
slik at det har vært lite diskusjon om dette. 
  
Kommunalsjef HOS fremhever at det organisatorisk er korte linjer i kommunen og at ansvars-
fordelingen fungerer bra. Alle oppgaver skal løses på rett nivå. Kommunalsjef KOS oppgir at 
ansvarsforhold rundt skoler og barnehager er klare; alle kjenner sitt område og ansvar. 
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Revisors spørreundersøkelse framsatte følgende påstand til enhetslederne: "Forventninger til 
meg som leder er tydelig kommunisert." Enhetsledernes svar: 
 

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarandeler. 
 
Diagrammet viser at 71 % av enhetslederne er enig/helt enig i at forventninger til dem er tyde-
lig kommunisert. 80 % av enhetslederne oppgir at de har inngått lederavtale med kommunen. 
 
Kompetanse 
Kommunalsjef HOS henviser til Strategisk kompetanseplan for HOS-avdelingen 2013–2016. 
Resultatenhetene har utarbeidet virksomhetsplaner, som beskriver enhetens drift og gir over-
sikt over ansattes kompetanse. Kommunalsjefen poengterer at det er mye god kompetanse i 
avdelingen, men kravet til kompetanse øker. Utfordringen er å rekruttere nok kvalifisert 
personell. 
 
KOS-avdelingen har ikke utarbeidet kompetanseplan, men rektorene har oversikt over sine 
læreres kompetanse. Nasjonale kompetansekrav til lærere vil bli innført i 2025 (krav om 
mastergrad ved tilsetting). 
 
Kommunalsjef TEK oppgir at HR-systemet viser hovedtrekkene i ansattes utdanning og 
arbeidserfaring, uten at kompetansen er kartlagt i detalj. Dersom man ser at en ansatt trenger 
økt kompetanse, tas det opp med den enkelte, f.eks. i medarbeidersamtale. Avdelingen har en 
del kursmidler på budsjettet.  
 
Rådmannen poengterer at det er mye god kompetanse blant kommunens ansatte. Utfordringen 
er å holde på og rekruttere medarbeidere. 
  
Revisor spurte enhetslederne om kompetansen i kommunen. Enhetslederne svarte slik: 
 



28/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune - 17/00053-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune : Enebakk Internkontroll Revisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Enebakk kommune 13 

5,00

4,95

4,95

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Det er gjennomført systematiske vurderinger
av enhetens kompetansebehov.

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

videreutdanning.

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

på området.

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Underliggende data viser at det store flertall av enhetslederne mener at resultatenhetens 
kompetansebehov er vurdert systematisk. 76 % er helt enig/enig i påstanden om at ansatte får 
tilstrekkelig anledning til å delta på kurs. 67 % er helt enig/enig i at enheten har tilstrekkelig 
kompetanse til å oppfylle krav og regelverk; 28 % er bare delvis enig i dette, mens én leder (5 
%) er uenig i påstanden. 
 
Kommunalsjef TEK opplyser at avdelingen har benyttet en coach for kommunalsjef og 
enhetslederne som skal bidra til at de blir bedre ledere. Alle har gjennomført en kartleggings-
test, og TEKs ledergruppe har hatt samlinger med coachen. Prosjektet har pågått i seks 
måneder og fortsetter så lenge man har nytte av det.   

3.3 Vurdering 

Enebakk kommune bruker litt mer ressurser til administrasjon og styring enn sammenlignbare 
kommuner. Dette bør gi rom for utvikling av et internkontrollsystem.   
 
Enebakk kommune har i hovedtrekk et godt kontrollmiljø, men med noen forbedringsområ-
der. Revisors spørreundersøkelse viser at enhetsledere flest mener at kommunens ledelse er 
opptatt av internkontroll, selv om 9,5 % svarer "vet ikke" her. 28 % av enhetslederne er delvis 
enig i at de har tilstrekkelig kompetanse på internkontroll. Rådmannen bør derfor sette fokus 
på kommunens internkontrollsystem, slik at alle enhetsledere blir fortrolige med det.  
 
Etisk bevissthet blant ansatte er et element i et godt kontrollmiljø. Etiske retningslinjer for 
folkevalgte og ansatte i Enebakk kommune er oppdatert i 2017. Intervjuene med kommunal-
sjefer viser imidlertid ulik vektlegging av etikk. Spørreundersøkelsen avdekker et behov for 
økt fokus på etiske problemstillinger i kommuneorganisasjonen.  
 
Delegeringsreglement (2016) tydeliggjør ansvarsforholdet i kommunen. Med noen få unntak 
bekrefter enhetslederne at forventningene er tydelige. En stor andel av enhetsledere svarer at 
det gjennomføres systematiske vurderinger av kompetansebehovet. Når det gjelder om 
enheten har tilfredsstillende kompetanse, svarer alle enhetsledere unntatt én på den positive 
siden av skalaen. Enhetslederne er positive til å la ansatte delta på relevante kurs.  
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4 RISIKOVURDERINGER  

 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

• Relevante mål som det skal styres etter, må være etablert. 
• Risikovurdering av hvilke forhold som kan hindre måloppnåelsen, bør foretas. 
• Forebyggende tiltak mot avdekket risiko bør iverksettes.4  

4.2 Datagrunnlag 

Målstyring 
Kommunestyret vedtok i 2012 å innføre balansert målstyring i Enebakk kommune i 2014. 
Saksframlegget vektla at målene for kommunens tjenesteyting skal settes utfra flere fokus-
områder i kommunens overordnete målekart5. Handlingsprogram 2017–2020 viser (s.18) 
kommunens fokusområder i perioden: 
 
Fokusområder Overordnete mål Kritiske suksessfaktorer 
Brukere/  
tjenester 

Gode tjenester med fokus på 
kvalitet 

B1. God kvalitet på tjenestetilbudet  
B2. God informasjon til brukerne om 
kommunens tilbud  
B3. Gode arenaer for brukermedvirkning  

Medarbeidere/ 
organisasjon 

Motiverte medarbeidere M1. Godt arbeidsmiljø  
M2. Tilrettelegge for kompetanseutvikling  
M3. God ledelse 

Produksjon/kvalitet Gode resultater R1. Gode kontrollsystemer  
R2. Kvalitet i tjenestetilbudet 

Samfunn og miljø Sikre bærekraftig utvikling i 
lokalsamfunnet 

S1. Fokus på miljøutfordringer 

Økonomi God økonomistyring Ø1. God budsjettdisiplin  
Ø2. Effektiv tjenesteproduksjon  
Ø3. Godt økonomisk handlingsrom 

  
Avdeling TEK var først ute med å innføre balansert målstyring i Enebakk kommune. Kom-
munalsjefen opplyser at målene ble satt etter en grundig prosess der både kommunalsjef og 
enhetsledere engasjerte seg. Fagmiljøene ble utfordret til å komme med forslag til mål. Man 
var opptatt av å sette mål som kunne måles uten at mye tid går med til å framskaffe data.  
 
Øvrige avdelinger har hittil rapportert på tre fokusområder: medarbeider/organisasjon, pro-
duksjon/kvalitet og økonomi. Å få en rød tråd fra kommunens fokusområder via overordnete 
mål og kritiske suksessfaktorer og ned til måleindikatorer i resultatenhetene, er krevende. 
Prosessen er i gang: 

                                                           
4 Risiko defineres ofte som sannsynlighet ganger konsekvens.  
5 Andre kommuner har brukt betegnelsen «målkart» 

 

Problemstilling nr. 2: I hvilken grad blir det gjennomført risikokartlegginger og -vurderinger for 
å kartlegge fare for svikt, feil eller mangler innenfor kommunens tjenester? 
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• Kommunalsjef HOS opplyser at alle enheter har utarbeidet målindikatorer, som ble 
presentert i 2. tertialrapport 2017. Kommunalsjef og enhetsledere har arbeidet mye 
med å finne fram til gode måleindikatorer. Målene skal gi fornuftig informasjon 
samtidig som det må være mulig å finne pålitelige data.  

• Kommunalsjef KOS opplyser at skolene har utarbeidet måleindikatorer og at barne-
hagene er i ferd med å få dette på plass nå. 

 
Risikovurderinger 
Enebakk kommunes Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (2016) vurderte risiko for 39 
alvorlige hendelser fordelt på fire kategorier: 

• Naturhendelser 
• Store ulykker 
• Bortfall av kritiske samfunnstjenester 
• Tilsiktede hendelser. 

 
Når det gjelder kommunens ordinære drift, er det ikke gjennomført risikovurdering av 
måloppnåelse, opplyser rådmannen. 
 
Compilo (Kvalitetslosen) inneholder en modul for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), som 
Enebakk kommune abonnerer på. Økonomikontoret er først ut med å ta i bruk ROS-modulen. 
Økonomisjef opplyser at ROS-analyse er behandlet i to kontormøter. Alle rutiner og rutine-
beskrivelser på økonomikontoret skal ROS-analyseres og risikoreduserende tiltak utformes. 
Økonomisjefen mener at ROS-analysen vil forbedre oversikten over økonomiområdet.  
 
Kommunalsjef HOS opplyser at det er gjennomført risikovurdering på sykehjemmet i 
forbindelse med utarbeidelse av målindikatorer.  
 
Kommunalsjef TEK opplyser at ROS-analyse er gjennomført i forbindelse med beredskap 
mot uønskede hendelser, men ikke opp mot målene for avdelingens drift. Minimalisering av 
risiko ved utførelse av arbeidsoppgaver er et hensyn som må ivaretas i rutinebeskrivelsene. 
 
Revisors spørreundersøkelse forela enhetslederne noen påstander om mål og risikovurde-
ringer. Enhetslederne svarte slik:   
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Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Underliggende data viser stor enighet blant enhetslederne om at de har klare mål som skal 
nås; 95 % er helt enige/enige i dette. Når det gjelder å risikovurdere målene, spriker svarene 
mer: 52 % svarer at de er helt enig/enig i at målene risikovurderes, mens 43 % er delvis enig i 
påstanden. 57 % av enhetslederne bekrefter at det er gjennomført risikoreduserende tiltak, 
mens 38 % er delvis enig og 5 % vet ikke.  
  
Til påstanden "det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av rutiner 
og prosedyrer", svarer enhetslederne slik: 
 

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarandeler. 
 
Diagrammet viser spredning i enhetsledernes svar, men de aller fleste svarer på den positive 
siden av skalaen. 
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4.3 Vurdering 

COSO-modellen innebærer at det fastsettes mål som risikovurderes, det vil si at resultatenhe-
tene vurderer hva som kan hindre dem i å nå sine mål. Risikovurderingene danner grunnlag 
for kommunens tiltak for å håndtere risiko.  
 
Enebakk kommunestyre vedtok i 2012 å innføre balansert målstyring, og ved utgangen av 
2017 har alle resultatenheter implementert det. Handlingsprogram 2017–2020 viser kommu-
nens fokusområder, overordnete mål og kritiske suksessfaktorer, og disse er brutt ned i måle-
indikatorer etter grundige prosesser i resultatenhetene. Enhetslederne gir i spørreundersøkel-
sen uttrykk for at de har klare mål for driften, men risikovurdering av målene er i liten grad 
foretatt. Risikovurdering av overordnede mål for driften er heller ikke foretatt. 
 
For å sikre at kommunen når sine mål, er det viktig at man kjenner hvilke forhold som kan 
hindre måloppnåelse. Enebakk kommune bør derfor gjennomføre og dokumentere risiko-
vurdering på overordnet nivå og for resultatenhetene. 
 
Revisor vil påpeke viktigheten av å måle de rette tingene – de områder der man ønsker 
forbedringer eller er usikker på måloppnåelsen. Målene på ulike nivåer i målekortet bør henge 
sammen.   
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5 KONTROLLAKTIVITETER 

 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

• Enebakk kommune bør ha et dokumenthåndteringssystem der retningslinjer, rutine-
beskrivelser o.l. er oppdaterte og tilgjengelige. Dokumentene bør være kjent blant de 
ansatte.  

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

5.2 Datagrunnlag 

Dokumenthåndtering 
Med kvalitetssystem menes vanligvis IKT-system (programvare) og innhold (datafiler) vedrø-
rende kvalitetsstyringsdokumenter og avvikshåndtering. Andre IKT-systemer, som økonomi-
system og fagsystemer, hører også med til kvalitetssystemet i videre forstand.  
 
Enebakk kommune bruker Kvalitetslosen som sitt kvalitetssystem. I dokumentmodulen 
(kvalitetsbiblioteket) skal siste versjon av alle kommunens rutinebeskrivelser, reglementer, 
retningslinjer og skjemaer være arkivert i oppdatert versjon og tilgjengelig for alle ansatte.  
 
HR-sjefen har rollen som systemeier. En ansatt i sentraladministrasjonen koordinerer bruken 
av kvalitetssystemet, og 12 superbrukere er utpekt i avdelingene. Koordinator gjennomfører 
samlinger med superbrukerne to ganger i året. Leverandøren Compilo AS har deltatt i noen 
dagssamlinger. Superbrukerne har ansvaret for å informere brukerne på sine avdelinger. For 
alle dokumenter i Kvalitetslosen er det fastsatt en godkjenningsansvarlig (ofte superbruker), 
som har ansvar for å revidere/oppdatere dokumentet. Godkjenningsansvarlig mottar varsel 12 
måneder etter forrige oppdatering. Alle dokumenter i kvalitetssystemet skal oppdateres årlig, 
men koordinator opplyser at dette ikke alltid blir gjort.  
 
Dokumenter skrives i sak-/arkivsystemet Ephorte. Kvalitetsrettede dokumenter må deretter 
arkiveres i Kvalitetslosen. Det er en risiko for at man glemmer denne operasjonen, f.eks. etter 
politisk behandling av et reglement, med den følge at dokumenter i Kvalitetslosen ikke er 
oppdatert.  
 
Kommunalsjef HOS oppgir at alle rutinebeskrivelser ligger i Kvalitetslosen og at ansattes 
kunnskap om kvalitetssystemet er høy. Avdeling HOS sitt kvalitetsutvalg er, ifølge mandatet, 
kommunalsjefens organ for å sikre: 

• fokus på tjenestekvalitet og tjenesteforbedring, slik at dette går som en rød tråd 
gjennom organisasjonen; 

• oppsyn med prosedyrer, inkludert retningslinjer for samhandling mellom kommunen 
og helseforetak; 

• enhetlig behandling av avvik og klager; 
• helhetlig internkontroll. 

 
Kommunalsjef KOS opplyser at en del rutinebeskrivelser i Kvalitetslosen må oppdateres. 
Skoler og barnehager benytter IKT-systemet 1310.no fra Moava AS. Systemet hjelper skole-

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre 
at sentrale arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 
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eier til å oppfylle kravene til et forsvarlig undervisningssystem, jf. Opplæringslova § 13-10. 
1310.no inneholder årshjul, som sørger for at alle oppgavene utføres i fastsatte faser. Systemet 
gir kommunalsjefen oversikt over at aktiviteter gjennomføres til rett tid. Rektorer skal kvittere 
for at aktiviteter er gjennomført. Dersom det ikke er kvittert tilfredsstillende for aktiviteter, 
purrer avdelingsledelsen opp gjennom systemet. På våren reviderer man alle frister og 
gjøremål slik at de er ajour før kommende skoleår. Avdelingen har tre superbrukere i 
Kvalitetslosen.    
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i januar 2017 tilsyn ved et utvalg skoler i 
Enebakk kommune. Tilsynet var en del av felles nasjonalt tilsyn med fokus på skolenes arbeid 
med elevenes læringsutbytte. 34 rettslige krav i opplæringslova m.m. ble vurdert i tilsynet. En 
av manglene som Enebakk kommune fikk som skoleeier, var manglende oppfølging av tidli-
gere brudd på regelverket.  
 
På denne bakgrunn innfører kommunalsjef KOS høsten 2017 et årlig dialogmøte med hver 
skole, der skolen legger fram sine behov for bistand og oppfølging. Som ledd i å lukke 
Fylkesmannens pålegg, har kommunen utarbeidet en rutinebeskrivelse for oppfølging av 
resultatenhetene og avvikshåndtering.  
 
Barnefaglig rådgiver gjennomfører tilsyn med barnehagene i kommunen. Totalt er det tre 
kommunale og ni private barnehager. 
 
Kommunalsjef TEK mener at relevante dokumenter i Kvalitetslosen er godt kjent blant 
medarbeiderne. 
 
Økonomisjef opplyser at rådmannens ledergruppe har tatt opp viktigheten av at dokumentene 
i Kvalitetslosen oppdateres. Økonomikontoret oppdaterer sine egne rutinebeskrivelser innen 
31.10.2017, og noen nye rutinebeskrivelser er utarbeidet. Økonomikontorets controller gjen-
nomgår avdelingenes regnskaper med fokus på periodisering, tilskudd og finansiering.    
 
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av Kvalitetslosen. Enhets-
lederne svarte følgende: 
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4,67

5,19

4,67

4,37

4,26

4,26

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Kvalitetslosen er et nyttig hjelpemiddel for å
nå enhetens mål og ivareta lovpålagte

oppgaver.

Jeg er godt kjent med relevante dokumenter i
Kvalitetslosen.

Mine medarbeidere er godt kjente med
relevante dokumenter i Kvalitetslosen

Det er utarbeidet tilstrekkelig skriftlige rutiner
og prosedyrer.

Dokumentene som ligger i Kvalitetslosen er
tilstrekkelig ajourført.

I forbindelse med utarbeidelse av rutiner og
prosedyrer gjennomføres det

risikovurderinger.

Gjennomsnitt

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Underliggende data viser stor spredning i svarene når det gjelder hvorvidt Kvalitetslosen 
oppfattes å være et nyttig hjelpemiddel for å nå mål og overholde lovpålagte oppgaver. 66,7 
% er helt enig/enig i påstanden, mens 10 % er helt uenig/uenig. Enhetsledere oppgir å være 
godt kjent med relevante dokumenter i Kvalitetslosen, men mener at medarbeidere er betyde-
lig mindre kjent (47 % er delvis enig i påstanden). På påstanden om at det er utarbeidet 
tilstrekkelig med skriftlige rutiner og prosedyrer, er 33 % helt enig/enig og 47 % delvis enig, 
mens 9,5 % svarer "vet ikke". 
 
På spørsmål om dokumentene i Kvalitetslosen er tilstrekkelig oppdatert, er det stor spredning 
i svarene. 38 % er helt enig/enig i dette, mens 19 % er uenig/delvis uenig, og 9,5 % vet ikke. 
 
IKT 
Enebakk kommune deltar sammen med Fet og Rælingen kommuner i selskapet Øyeren IKT, 
som er organisert etter kommuneloven § 28 med Rælingen som vertskommune. Enebakk 
kommunes IKT-koordinator er kommunens kontaktperson overfor Øyeren IKT. I tillegg har 
man en IKT-koordinator i HOS, og det skal også ansettes én i KOS. 
 
Øyeren IKT står for driften av Enebakk kommunes IKT-systemer og har ansvar for drifts-
sikkerheten. IKT-koordinator mener at denne organiseringen gir et større IKT-driftsmiljø som 
gjør at man er mindre sårbar. To serverparker – én i Rælingen og én i Fet – gir også større 
sikkerhet for Enebakk kommune. Man samarbeider der det er mulig. De store programmene 
er like for alle kommuner, men Enebakk kommune er alene om enkelte systemer. Det er 
fiberkabel mellom de tre kommunene. Dersom fiberen over Øyeren blir ødelagt, kan signaler 
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sendes via Oslo.  
 
Det administrative ansvaret for Øyeren IKT er lagt til rådmannen i Rælingen kommune. IKT-
koordinator har møter med de andre kommunene hver 14. dag. Man jobber da med samord-
ning av prosjekter og melder ønsker og behov inn til Øyeren IKT. Øyeren IKT deltar i møtene 
én gang per måned. Rådmennene i samarbeidskommunene har møter tre ganger i året, der 
også IKT-koordinatorene i alle kommunene deltar. 
 
IKT-koordinator oppgir at samarbeidet med Øyeren IKT har fungert bra. Det gis tilstrekkelig 
informasjon ved oppgradering av programvare. Det er viktig at Enebakk kommune har egen 
kompetanse tett på brukerne og fanger opp behov.  
 
ROS-analyse 
Kvalitetslosen inneholder, foruten kvalitetssystem, også en modul for risiko- og sårbarhets-
analyse (ROS-analyse). Foreløpig er det bare økonomiavdelingen som bruker denne. 
 
Avvikshåndtering 
Kvalitetslosen inneholder en modul for avvik, som Enebakk kommune benytter som sitt 
avvikssystem. Rådmannen mener at administrasjonen har fokus på avvik, og hun oppfordrer 
ansatte til å melde avvik. De fleste avvik lukkes. Avvik som ikke lukkes på lavere nivå, går til 
rådmannen. De sendes så tilbake til kommunalsjef, som har ansvar for oppfølgingen. Stati-
stikk over avvik blir presentert i ledergruppen, og det rapporteres om avvik i årsrapport og 
tertialrapport. Det er også mulig å varsle i avvikssystemet; meldingen går da direkte til 
rådmannen. Ansatte bruker denne muligheten i svært liten grad.  
 
Kommunalsjef HOS opplyser at avdelingen har hatt stort fokus på meldte avvik. Avdelingens 
ledergruppe får avviksstatistikk. Det anses at medarbeidere i HOS i stor grad melder avvik, 
men fortsatt kan det være mørketall, det vil si at noen avvik ikke meldes. Man ønsker derfor at 
antall meldte avvik øker. Avvik skal lukkes – og bør i tillegg gi en læringseffekt slik at feilen 
ikke gjentar seg.  
 
Kommunalsjef KOS opplyser at all avviksrapportering skal gjøres i Kvalitetslosen. Barne-
hager og skoler kan bli flinkere til å melde avvik, og dette tas opp med jevne mellomrom. For 
å lære av de feilene som oppstår, er det viktig å melde avvik. 
 
Kommunalsjef TEK oppgir at man har hatt diskusjoner rundt avviksmelding og avviksoppføl-
ging. I noen tilfeller er avvik tatt opp med resultatenheter. Hensikten med avvikssystemet er å 
se et mønster som man kan lære av, slik at det fører til forbedringer. 
 
Koordinator for Kvalitetslosen opplyser at alle avvik skal meldes gjennom dette IKT-syste-
met. Årsrapport 2016 med årsberetning opplyser (s. 10) at i hele kommuneadministrasjonen 
ble det meldt 433 avvik i 2015 og 503 avvik i 2016. Flest avvik meldes fra ansatte i HOS. 
Statistikk over avvik gis til rådmannens ledergruppe når den etterspør dette. På samlinger med 
superbrukere har det vært stort fokus på avvik. 
 
I spørreundersøkelsen framsatte revisor noen påstander om bruken av avvikssystemet i 
Kvalitetslosen. Enhetslederne svarte følgende: 
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Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Diagrammet viser at enhetslederne mener at medarbeiderne er relativt godt kjent med avviks-
systemet. Underliggende data viser at 43 % er helt enig/enig i at alle avvik blir meldt; ytterli-
gere 43 % er delvis enig i dette. 57 % er helt enig/enig i at avvikene blir brukt til å forbedre 
tjenesten og forebygge mot nye avvik; ytterligere 24 % er delvis enig i dette.  

5.3 Vurdering 

Enebakk kommune bruker kvalitetssystemet Kvalitetslosen til å administrere dokumenter, 
som reglementer, retningslinjer og prosedyrer. En ansatt er koordinator for systemet, samt at 
avdelingene har 12 superbrukere med noe systemansvar. Alle ansatte har tilgang til 
Kvalitetslosen, der de fleste kvalitetsrettede dokumenter ligger oppdatert. 
 
Spørreundersøkelsen til enhetsledere avdekker at en del dokumenter i Kvalitetslosen ikke er 
tilstrekkelig oppdatert. Om lag halvparten av enhetslederne er også bare delvis enig i at med-
arbeiderne er godt kjent med relevante dokumenter. Systemet har en funksjonalitet som gjør 
det enkelt å oppdatere dokumenter, inkludert en årlig påminnelse. Oppdatering bør skje 
løpende, og ledelsen bør sørge for at ansatte er fortrolige med Kvalitetslosen.  
  
Kvalitetslosen er også kommunens avvikssystem. Enhetslederne har gitt høy skår på at 
medarbeiderne er godt kjent med avvikssystemet, men betydelig lavere når det gjelder om alle 
avvik blir meldt. Bruken av avviksmeldingene til forbedring varierer også.  
 
Ledelsen oppfordrer ansatte til å melde avvik, og man møter avvik med læring i stedet for 
negativ kritikk. Utfordringen er å utnytte meldte avvik i praktisk forbedringsarbeid, for å 
forbedre interne rutiner og tjenester til brukerne og for å vise ansatte at meldte avvik blir lagt 
merke til. Samlerapporter over avvik bør gjennomgås årlig, noe administrasjonen ikke har 
rutine for.   
 
Avdeling HOS har i 2017 opprettet er kvalitetsutvalg der tjenestekvalitet står i fokus. 
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6 INFORMASJONSFLYT OG OVERVÅKING 

 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

• Riktig og nødvendig informasjon må kommuniseres til alle nivåer i organisasjonen. 
• Oppnådde resultater skal følges opp. 
• Avvikssystemet skal benyttes aktivt; avvik skal meldes og korrigerende tiltak iverksettes. 

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Informasjonsflyt 

Ledere i Enebakk kommunes administrasjon har følgende møterutiner (noe forenklet): 
a. Rådmannens ledergruppe har ukentlige møter. 
b. Rådmannen har ledersamtale med hver kommunalsjef årlig.  
c. Utvidet lederforum (rådmannens ledergruppe og enhetsledere) møtes hver 8. uke. 
d. Avdeling HOS har enhetsledermøte hver 14. dag, samt at ad hoc-møter gjennomføres 

ved behov. 
e. Kommunalsjef KOS har månedlige skoleledermøter med alle rektorer og inspektører 

og månedlige barnehagestyrermøter.  
f. Kommunalsjef TEK har enhetsledermøte hver 14. dag, samt én til én-møter med 

enhetsledere én gang per år. 
 
Kommunalsjefene har ikke kontorer på samme sted som rådmannen. Rådmannen mener like-
vel at kommunikasjonen fungerer godt og at hun har god oversikt over driften i kommunen. 
På de ukentlige møtene med kommunalsjefer avsettes tid til strategisk arbeid. Lederavtaler 
med kommunalsjefene er inngått. For hver kommunalsjef er det utarbeidet målekort, som 
legges til grunn for årlig ledersamtale med rådmannen, der hun er tydelig på hva som er bra 
og hva som kan bli bedre. I de utvidede lederforumene gis det informasjon både til og fra 
enhetsledere. Økonomi er alltid tema på disse møtene.  
 
Rådmannen opplyser at internkontroll ikke har vært tema på ledermøtene, men man tenker 
mye internkontroll selv om man ikke alltid kaller det dét. Enebakk kommune har ikke 
utarbeidet en skjematisk framstilling av et helhetlig internkontrollsystem, men rådmannen 
mener likevel at de fleste elementene i internkontroll er på plass i kommunen. Gjennom 
årsrapport, tertialrapporter og månedsrapporter skjer det omfattende rapportering.  
 
Alle saksframlegg som utarbeides, gjennomgås av rådmannen, som likevel sjelden blander 
seg inn i de faglige vurderingene. Kommunalsjef KOS oppgir at rådmannen er meget opptatt 
av hva som foregår i avdelingen og ofte ber om informasjon om enkeltsaker. Informasjon fra 
pågående prosesser gis også utenfor de faste møtene. Kommunalsjef HOS oppgir at det er god 
dialog med rådmannen gjennom faste møter og ad hoc-møter ved behov. I ledergruppas møter 
forankres viktige prosesser hos rådmannen. Også kommunalsjef TEK er av den oppfatning at 
rådmannen har god oversikt over det som rører seg i avdelingen. 
 
Kommunalsjef HOS gjennomfører strukturerte møter med sine enhetsledere hver 14. dag. En 
halv dag er avsatt til disse møtene. I tillegg gjennomføres ad hoc-møter ved behov. Videre 

Problemstilling nr. 4: Er det etablert rutiner for oppfølging av internkontrollen på rådmannsnivå 
for å sikre at den fungerer slik den er tenkt innenfor kommunens enheter? 
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holdes det stabsmøter én gang per uke hvor aktiviteter i organisasjonen, bl.a. økonomi og 
utviklingsarbeid, gjennomgås. 
 
Kommunalsjef KOS sender innkalling med dagsorden til skoleledermøter. Skolene kan melde 
opp temaer til møtene, der det gis generell informasjon, forvaltningssaker gjennomgås, krav i 
lovverket drøftes og faglige diskusjoner gjennomføres. Kommunalsjefen anser at det er kort 
vei til fra skolene til ledelsen i kommunen. På møtene med barnehagestyrerne er det faste 
temaer. Etterlevelse av lovverket står sentralt, og resultater fra brukerundersøkelser diskute-
res.  
 
I kommunalsjef TEKs møter med enhetslederne diskuteres felles utfordringer. Kommunalsje-
fen informerer fra rådmannens ledergruppe, og enhetslederne informerer fra sine enheter. 
Kommunalsjef står også til rådighet som diskusjonspartner utenfor de faste møtene. Én gang i 
året gjennomføres én til én-samtaler med enhetsledere, der fastsatte mål gjennomgås og 
evalueres. Konkrete mål bl.a. på faglige utfordringer settes for kommende år. Etter kommu-
nalsjefens mening fungerer oppfølgingen av enhetslederne bra.  
 
Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen påstander om samarbeidet i administrasjonen. 
Enhetslederne svarte slik: 
 

Kilde: Revisors Questback til 25 enhetsledere m.fl., hvorav 21 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. Svar-
alternativ fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittsskår. 
 
Diagrammet viser at enhetslederne i hovedsak mener det er godt samarbeid med både 
kommunalsjefer og økonomikontoret. Underliggende data viser at 14 % er uenig/delvis uenig 
i at samarbeidet fungerer bra med kommunalsjef. Fellesmøtene med kommunalsjef oppfattes 
som en god arena for utveksling av informasjon og kunnskap; bare én enhetsleder er delvis 
uenig i dette.  

6.2.2 Overvåking 

Enebakk kommunens rapporteringssystem for økonomi og tjenesteproduksjon er tredelt 
(oppsummert av revisor): 
1. Årsrapport: Enebakk kommunes årsrapport rapporterer både på økonomi og 

tjenesteproduksjon. Rådmannen rapporterer på tiltak beskrevet i handlingsprogrammet for 
KOS, HOS og TEK, samt sentraladministrasjonen (SA). 



28/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune - 17/00053-7 Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Enebakk kommune : Enebakk Internkontroll Revisjonsrapport

Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Enebakk kommune 25 

2. Tertialrapporter: Tertialrapporten er en rapportering på budsjett og målsettinger i vedtatt 
handlingsprogram på avdelingsnivå. Tertialrapportene presenterer økonomisk status med 
prognoser for året. Årsprognosene viser om det reelt sett forventes et budsjettavvik. 
Vesentlige avvik kommenteres i rapporten. Det rapporteres også på verbalvedtak. Investe-
ringsoversikt med kommentarer vises.  

3. Månedsrapporter: Månedsrapporter utarbeides av økonomikontoret og legges fram for 
rådmannens ledergruppe og formannskapet.  

 
Opplæringslova § 13-10 pålegger skoleeier å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunn-
skoleopplæringen knyttet til læringsresultater og læringsmiljø. Enebakk kommune utarbeider 
en årlig tilstandsrapport for hver skole, som legges fram for kommunestyret. Her rapporteres 
det på bl.a.: 

• Ressurser. 
• Læringsmiljø. 
• Læringsresultater: resultater på nasjonale prøver m.v. gjengis. 
• Spesialundervisning. 
• Konklusjoner og tiltak. 

 
Økonomisjef mener Enebakk kommune er god på økonomirapportering, som skjer månedlig. 
Økonominettverket rapporterer fra enhetene inn til kommunalsjef, som gjennomgår rapporten 
og sender den videre til økonomikontoret, som syr sammen avdelingenes månedsrapporter. 
Månedsrapportering går til rådmannens ledergruppe og til formannskapet. Tidlige prognoser 
for årsresultater blir dermed presentert. Kjennskap til kommunens økonomi og utvikling bør 
dermed være høy i administrativ og politisk ledelse. 
 
Økonomisjef gir uttrykk for at samarbeidet med resultatenhetene fungerer bra. Økonomi-
kontoret gir den støtte og hjelp som enhetene trenger.  

6.3 Vurdering 

Enebakk kommunes administrasjon har en møtestruktur som tilsier at informasjonen mellom 
rådmannens ledergruppe og resultatenhetene flyter godt. Kommunalsjefer har jevnlige møter 
med sine enhetsledere, og informasjon fra disse medbringes opp til ledermøter med 
rådmannen. Det ligger til rette for at rådmannen får nødvendig og hurtig informasjon om 
enhetenes drift. Kommunalsjefer opplyser at rådmannen har god oversikt over driften i 
avdelingene.  
 
Rådmannen oppgir at Enebakk kommune ikke har en skjematisk framstilling av hva som 
inngår i kommunens internkontrollsystem. Etter revisors skjønn bør dette utarbeides, for å få 
en helhetlig oversikt over elementene i kommunens internkontrollsystem. En slik oversikt kan 
høyne bevisstheten om internkontroll i organisasjonen. 
 
Et effektivt internkontrollsystem må overvåke resultater for å kunne forbedre økonomi og 
tjenesteyting. Etter revisors skjønn har Enebakk kommunes administrasjon fokus på mål- og 
resultatoppfølging gjennom dagens rapportering. Enebakk kommune er i ferd med å imple-
mentere balansert målstyring i alle enheter. En rød tråd fra kommunens overordnede mål til 
enhetenes mål er, som nevnt, viktig. Å måle områder der man ønsker forbedring, er også 
viktig. 
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7 INTERNKONTROLL I SKOLE, SYKEHJEM OG BYGGESAK 

 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 

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

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Skole 

Resultatenhet Kirkebygden skole har ca. 170 elever på 1.–7. trinn. Skolens personell omfatter 
23,1 årsverk, herunder 14,4 årsverk lærere.   
 
Kontrollmiljø 
Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere om og 
følge opp at skolene etterlever opplæringslovverket. For å holde oversikt over dette, benytter 
mange kommuner, inkludert Enebakk kommune, IKT-systemet 1310.no. 
 
Systemet 1310.no er sentralt i Kirkebygden skoles drift. Et årshjul beskriver alle aktiviteter 
som skolen skal gjennomføre i skoleåret, fordelt på månedene. Det dreier seg om oppgaver 
knyttet til elever/foresatte og lærere:  

• Elever og foresatte: overgangssamtaler med barnehager, nasjonale prøver, andre 
kartleggingsprøver, brukerundersøkelser, fraværsregistrering, halvårsvurderinger, 
målekort/balansert målstyring.  

• Lærere: råd og utvalg, personalbehov, medarbeidersamtaler, vernerunder og budsjett. 
 
For noen oppgaver skal skolen kvittere på at de er gjennomført; for andre oppgaver skal 
skolens dokumenter lastes opp. Skoleadministrasjonen i avdeling KOS følger opp at skolen 
holder fristene; hvis ikke, tar de kontakt med skolen.  
 
Rektor kan i systemet legge inn oppgaver som er spesielle for skolen. Til lærerne delegeres 
oppgaver som foreldremøter, elevsamtaler, brukerundersøkelser, trivselsundersøkelser, nasjo-
nale prøver og andre kartleggingsprøver. 
 
HR-sjef inviterer enhetsledere og tillitsvalgte til utvidet lederforum hvert kvartal. Her tas opp 
revidering av strategiplan, etterleving av etiske retningslinjer etc.  
 
Skoleledermøter gjennomføres månedlig med temaer som: informasjon fra kommunalsjef, 
økonomi, orientering om forvaltningssaker, strategiske saker, kompetanse, IKT-strategi, 
skoleturer, fravær og innmeldte saker fra rektorer. 
 
Rektor opplyser at kommunens nye etiske retningslinjer ennå ikke er tatt opp på Kirkebygden 
skole. Selv om etikk ikke er eget tema på personalmøtene, snakker man mye om hvordan man 
skal forholde seg til elever i alle sammenhenger. 
 

Problemstilling nr. 5: Hvordan fungerer systemet for internkontroll innen tre store 
resultatenheter i kommunen?  
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Rektor oppgir å ha god oversikt over sine læreres kompetanse. Alle lærere som tilsettes, skal 
fra 2025 ha godkjent kompetanse, det vil si mastergrad. Mange lærere er i gang med tilleggs-
utdanning. 
 
Annethvert skoleår avholder Kirkebygden skole et firedagers personalseminar for faglig 
utvikling av lærerne.  
 
Mål/risikovurderinger 
Enebakk kommunes Årsrapport 2016 med årsberetning opplyser (s. 54) at Kirkebygden 
skoles mål er: 

- Øke kompetanse i forhold til klasseledelse. 
- Videreutvikle kompetanse innenfor vurdering for læring. 

 
Årsrapporten redegjør for tiltak og resultater i forhold til disse målene. 
 
Alle skolene i Enebakk utarbeider en årlig tilstandsrapport. Tilstandsrapport 2016 Kirkebyg-
den skole redegjør (s. 6) for læringsresultater på kartleggingsprøve for 1.–3. trinn i lesing og 
regning. Andel elever under bekymringsgrensen rapporteres. Resultater på nasjonale prøver 
for 5. og 8. trinn i lesing og regning gjengis også. Kommunen har fastsatt mål for nasjonale 
prøver: 

- Redusere andel elever på laveste ferdighetsnivå. 
- Øke andel elever på de høyeste ferdighetsnivåene. 
- Resultat på nasjonale prøver i lesing og regning på alle trinn i kommunen totalt skal 

ligge over landsgjennomsnittet. 
 
Tilstandsrapport 2016 Kirkebygden skole redegjør (s. 4) for en brukerundersøkelse som er 
gjennomført gjennom Utdanningsdirektoratets "skoleporten". Dette er en elevundersøkelse for 
7. trinn. Kommunens mål er at gjennomsnittet for skolene skal være likt eller over landsgjen-
nomsnittet. 
 
Rektor opplyser at resultatene fra nasjonale prøver gjennomgås i personalmøter. Hva som er 
bra og hva man kan jobbe mer med, drøftes. Etter kartleggingsprøver gjennomføres én til én-
samtaler med lærerne for å vurdere tiltak overfor den enkelte elev. Elever som henger etter i 
lesing og regning, tilbys kurs med intensivopplæring over noen uker.   
 
Kontrollaktiviteter 
Kommunalsjef KOS anser at 1310.no er et godt system som gir skoleeier (kommunen) god 
oppfølging av skolene. Skolene må dokumentere at de utfører arbeidsoppgavene til rett tid. 
Kommunalsjef opplyser at han selv benytter 1310.no ukentlig. 
 
I Kvalitetslosen er aktuelle dokumenter for skolene arkivert, og her gjøres avviksregistrering. 
Kirkebygden skoles rektor er av den oppfatning at skolen ikke er spesielt flink til å melde 
avvik, unntatt HMS-relaterte ting som vold. Avvik har ikke vært eget tema på personalmøter, 
og ansatte er nok usikre på nytteverdien av å melde avvik.   
 
Informasjonsflyt 
Kirkebygden skole har hver uke personalmøte med én times varighet. Møtenes dagsorden 
omfatter som regel: informasjon fra rektor og inspektør, spørsmål fra personalet, spesialpeda-
gogikk i lesing og regning, ressursteam, gjennomgang av elever med spesielle behov som alle 
må vite om, samt aktuelle ting som har dukket opp. På møtene jobbes det også med årsplaner 
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og revidering av disse.  
 
I tillegg avholdes ukentlig fellesmøte (to timer) med fokus på utviklingsarbeid på skolen: 
intern kompetanseutvikling, klasseledelse og diverse rutiner ved skolen. 
 
Kirkebygden skole er en liten skole der rektor mener å ha god oversikt over hva som skjer. 
Rektors dør er åpen, og det er kort vei for å ta kontakt både for lærere og elever. Rektor er 
mye synlig ute i skolen. 

7.2.2 Sykehjem 

Resultatenhet Enebakk sykehjem består av langtidsavdeling med 28 beboere og korttidsavde-
ling med 10 beboere på Ignagard og skjermet avdeling med 16 beboere og dagsenter på 
Kopås. Resultatenheten har 54,9 faste årsverk fordelt på ledere, demenskoordinator, aktivitør, 
sykepleier, hjelpepleier, sjåfør og assistenter. 
 
Kontrollmiljø 
Rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister er tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem 
Kvalitetslosen. Kommunen abonnerer på IKT-systemet VAR Healthcare (tidligere PPS, prak-
tiske prosedyrer i sykepleiertjenesten), som inneholder 400 oppdaterte prosedyrer, inkludert 
illustrasjoner og videoer. En søkemotor gir rask tilgang, og systemet inneholder kunnskapstes-
ter som stimulerer til læring. Systemet er tilgjengelig på PC, nettbrett og smarttelefon.  
 
Enhetsleder for sykehjemmet opplyser at ikke alle dokumenter er tilstrekkelig oppdatert. 
Oppdateringsarbeidet pågår. Enhetsleder ønsker å samkjøre kommunens egne prosedyrer med 
de standardiserte prosedyrene i VAR Healthcare. Det er også ønskelig å se på forskjeller i 
prosedyrer ved Ignagard og Kopås. Alle ansatte har fått opplæring i Kvalitetslosen. 
 
Avdeling HOS har en opplæringsplan som oppdateres årlig og som inkluderer sykehjemmet. 
Ved tiltredelse sikres det med sjekkliste at den nyansatte gjennomgår alle elementene i 
opplæringen. Gjennomgang av Kvalitetslosen er et punkt i opplæringen. 
 
Kompetansehjulet er et Follo-samarbeid for kompetansehevning, som Enebakk kommune 
deltar i. Kompetansehjulet setter opp felles kurs, som oftest med flere samlinger over ett år. 
Fra Enebakk sykehjem har det hvert år deltatt 12–13 ansatte. Det er forskjellige kurs hvert år. 
Enebakk sykehjem ønsker videreutdanning for sykepleiere innen eldreomsorg/demens. 
 
Enhetsleder oppgir at det ikke har vært spesielt fokus på etikk, men etikk inngår i utdanningen 
til sykepleiere og helsefagarbeidere. Det er høy bevissthet om etiske krav i lovverket. 
 
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomføres et nasjonalt pasientsikkerhets-
program (2014–2018) som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i helse-
tjenesten. Enebakk kommune deltar i pasientsikkerhetsprogrammet med spesielt fokus på 
delprogrammene fallforebygging, forebygging av underernæring og riktig legemiddelbruk i 
sykehjem.  
 
Enhetsleder poengterer at kvalitetsutvalget i avdeling HOS vil bli nyttig for kvalitetsarbeid og 
oppfølging. Hun nevner også årlige samtaler med beboere/pårørende med tanke på bruker-
medvirkning, samt beboerrådsmøter og pårørendemøter. 
 
Risikovurderinger 
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Enebakk sykehjem tok i bruk balansert målstyring i 2. tertial 2017, da sykehjemmet for første 
gang rapporterte på mål. Etter diskusjon med de ansatte har man kommet fram til ni mål som 
sykehjemmet skal måles på, forteller enhetsleder. Sykehjemmets virksomhetsplan 2017–2020 
gjengir målekortet med kritiske suksessfaktorer, måleindikator og målemetode.  
 
Som en del av virksomhetsplanen er det gjennomført en risikovurdering av forsvarlig drift av 
sykehjemmet. Åtte risikofaktorer er vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens, og 
risikoreduserende tiltak er beskrevet.  
 
Kontrollaktiviteter 
VAR Healthcare’s og Enebakk kommunes prosedyrer skal sammen sikre tjenestetilbudet til 
sykehjemmets beboere. Detaljerte prosedyrer for vaktene – dagvakter, nattevakter og helge-
vakter – er utarbeidet. Sykehjemmets årshjul viser oppgaver og hendelser i løpet av året.  
 
For hver beboer er det utarbeidet en pleieplan, der alle relevante opplysninger står og som 
oppdateres ved endringer. En "risikotavle" ble i 2016 hengt opp på alle sykehjemmets 
avdelinger. Tavlen viser en oversikt over alle beboere med viktig informasjon om den 
enkeltes aktiviteter o.l. i løpet av dagen. Tiltak kan fylles inn og viskes ut etter behov.  
 
Avvik meldes i Kvalitetslosen. Terskelen for å melde avvik er lav, og ansatte melder mange 
avvik. Alle avvik går direkte til enhetsleder, som dermed får god oversikt over avvik som 
oppstår. Enhetsleder anser avviksmeldingene som en viktig kilde til forbedring. 
 
Kommunens leverandør av apotekvarer gjennomførte i 2013 et tilsyn ved Enebakk sykehjem, 
der farmasøyt gjennomgikk legemiddelrutinene. Siden 2015 leverer apoteket multidoser 
(ruller med hver pasients medisiner for én uke), noe som gir svært lav sannsynlighet for avvik.  
Medisiner leveres hver 14. dag og oppbevares i sykehjemmets medisinrom. Ved uttak av A- 
og B-preparater skal det signeres.6 Legemiddeltelling i medisinrommet gjøres hver 14. dag. 
For A- og B-preparater har det ikke vært avvik de siste fem årene. Enhetsleder har det 
overordnede ansvaret sammen med sykehjemslege for all medisinbruk på sykehjemmet. 
 
Informasjonsflyt 
Enhetsleder har ukentlige møter (1,5 time) med avdelingsledere, lege, aktivitør, demenskoor-
dinator og fagsykepleier. Et fast punkt på dagsorden er gjennomgang av avvik og hva som 
kan gjøres med disse. Aktuelle temaer og det som opptar medarbeiderne, drøftes. Å informere 
alle ansatte, inkludert vikarer, er tidkrevende, da ikke alle leser mail hver dag. Ved vaktskifter 
er det viktig å gi mye og riktig informasjon til påtroppende vaktlag.   
 
7.2.3 Byggesak 

Generelt 
Byggesak, kart og oppmåling er i 2017 styrket med én stilling til 7,9 årsverk, slik at resultat-
enhet Natur, geodata og byggesak nå har 13,2 årsverk.  Stillingen er ennå ikke besatt 
(nov.2017). Med den nye stillingen skal bruken av eksterne konsulenter reduseres, opplyser 
enhetsleder. 
  
Kontrollmiljø 
Kvalitetslosen inneholder resultatenhetens rutinebeskrivelser, sjekklister og maler: 
                                                           
6 A-preparater er legemidler som regnes som narkotiske stoffer (f.eks. Morfin, Petidin). B-preparater er andre 
legemidler som kan misbrukes (f.eks. sovemidler, beroligende og noen smertestillende). 
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• Rutinebeskrivelser: byggesaker, dispensasjoner, klagesaker og ferdigmeldingsrutine. 
• Sjekklister: 20-1, 20-2, dispensasjonssøknader, ferdigmeldinger, oppfølging av ulov-

lige bygg, klagebehandling, mottakskontroll og behandling av deponisaker.  
• Maler: for vedtak og brev.  

 
Enebakk kommunes Delegeringsreglement beskriver fullmakter til utvalg for teknikk og 
utvikling, fullmakter til kommunalsjef TEK og fullmakter til enhetsleder for Natur, geodata 
og byggesak. Fullmaktene er godt kjent, ifølge enhetsleder. Etikk har vært på dagsorden på 
personalmøter, ifølge både enhetsleder og kommunalsjef TEK. 
 
Mål/ risikovurderinger 
For byggesak er det utarbeidet et målekort med ti måleindikatorer. Risikovurdering av målene 
er ikke gjennomført. Enhetsleder oppgir at risikovurdering gjøres, men ikke systematisk.  
 
Årsrapport 2016 med årsberetning rapporterer (s. 111) om måloppnåelsen i byggesaks-
behandlingen. Her refereres også Bedrekommune.no (KS) sin brukerundersøkelse i 2016. 
Enebakk kommune skåret her 5,0, som var litt bedre enn gjennomsnittet for landets 
kommuner på 4,5 (skala 1–6). 
 
Kontrollaktiviteter 
Maler og sjekklister er med på å kvalitetssikre byggesaksbehandlingen. Enhetsleder opplyser 
at enhetens medarbeidere har jobbet mye i arbeidsmøter m.v. med å utvikle malene og 
rutinene. Vedtaksmalene er detaljerte og gode, slik at alle deler av saksbehandlingen fanges 
opp. Dokumentene er, som nevnt, tilgjengelige i Kvalitetslosen.  
 
Enhetsleder fordeler nye saker til saksbehandlere etter den enkeltes kapasitet. Saker innen 
samme område gis i noen grad til samme medarbeider, men man ønsker at saksbehandlerne 
har bred kompetanse (ikke er spesialisert), for å unngå sårbarhet ved endringer.   
 
Fordelingen av innkomne saker skjer i ukentlige byggesaksfagmøter, slik at alle saksbehand-
lere har informasjon om hvem som jobber med sakene. Enkeltsaker drøftes i fagmøtene. 
Saksbehandlerne vurderer selv hvilke saker de vil ta opp, men saker av prinsipiell karakter 
blir alltid tatt opp i fagmøtene. Det gjennomføres sidemannskontroller i saksbehandlingen, og 
alle saker kvalitetssikres av enhetsleder. 
 
Saker som skal til utvalg for teknikk og utvikling, blir gjennomgått og godkjent av kommu-
nalsjef TEK. Kommunalsjefen deltar på fagmøtene hvis saker av prinsipiell betydning 
behandles. 
 
For å sikre at alle gebyrer blir fakturert, er det innført en rutine der alle nye saker blir 
registrert i et regneark. Her kvalitetssikres at rett gebyr blir fakturert i alle saker.  
 
Informasjonsflyt 
Natur, geodata og byggesak avholder enhetsmøter ca. annenhver måned. Dagsorden omfatter 
faste punkter som HMS og økonomi. Etikk har også vært tema på møtene. De ukentlige 
fagmøtene innen byggesak tar opp saker av prinsipiell karakter eller saker som inneholder 
mye tolking av regelverket – ofte dispensasjoner. Klagesaker som har vært til fylkesmannen 
blir alltid gjennomgått. Innkomne spørsmål fra innbyggere kan bli diskutert. Enhetsleder 
mener at møtene er et viktig forum for kompetanseoverføring mellom ansatte. 
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Kommunalsjef TEK gjennomfører ledermøte med alle enhetsledere hver 14. dag. I tillegg har 
det vært egne ledersamlinger i regi av innleid coach med temaer som ledelse, verdier og 
samhandling. Enhetsleder har også møter med kommunalsjef ved behov. I spesielle bygge-
saker er det viktig at kommunalsjef og rådmann informeres så tidlig som mulig.  

7.3 Vurdering 

Kirkebygden skole har, etter revisors skjønn, et godt kontrollmiljø. Skolen og lærere blir fulgt 
opp gjennom IKT-systemet 1310.no. Dette gjør at både rektor og kommunalsjef har god over-
sikt over at aktiviteter blir gjennomført til rett tid. Rektor har dessuten god oversikt over hva 
som skjer på skolen. Det er kort vei fra lærere og elever opp til rektor.  
 
Tilstandsrapport 2016 Kirkebygden skole rapporterer om resultater på kartleggingsprøver og 
nasjonale prøver. Resultatene måles opp mot Enebakk kommunes mål på området. Ifølge 
rektor analyserer man resultater og hva man skal gjøre for å forbedre dem. Risikovurdering av 
målene er ikke gjennomført. Dette bør etter revisors skjønn gjøres og dokumenteres.  
 
Avvik blir meldt i Kvalitetslosen. Rektor opplyser at avvik ikke har vært eget tema i perso-
nalmøter og at man med unntak av HMS-avvik ikke har vært så flink til å melde avvik. 
Revisor vil påpeke at avvik er en stor kilde til forbedringer; flere avvik bør derfor meldes. 
Meldte avvik bør systematiseres og tiltak iverksettes, slik at avvikene ikke oppstår igjen. 
Dette arbeidet bør formaliseres, slik at man kan se nytteverdien av å melde avvik på skolen. 
 
Enebakk sykehjem har et godt kontrollmiljø. Resultatenheten har utarbeidet et målekort med 
ni mål som man har rapportert på i 2017. Kritiske suksessfaktorer er utarbeidet, sykehjems-
driften er risikovurdert, og risikoreduserende tiltak er utpekt. Pleieplaner for hver beboer og 
risikotavler som gir oversikt over beboernes behov, medvirker til kvalitetssikring av tjeneste-
ytingen.  
 
Kommunens prosedyrer ligger tilgjengelig i Kvalitetslosen, og man har tilgang til et stort 
prosedyrearkiv med praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. Kommunen er i gang med å 
samkjøre sine prosedyrer med prosedyrearkivet. Avvik meldes i Kvalitetslosen. Enhetsleder 
oppgir å ha god oversikt over avvikene som oppstår. 
 
Plan, byggesak og geodata har utarbeidet en mengde rutinebeskrivelser, maler og sjekklister 
for byggesaksbehandling som er tilgjengelige i Kvalitetslosen. Dette gir kvalitetssikring i 
saksbehandlingen. Kommunens Delegeringsreglement fra 2016 avklarer fullmakter, som 
ifølge enhetsleder er godt kjent blant medarbeiderne.  
 
Et målekort med ti målindikatorer er fastsatt for byggesaksbehandlingen, og resultatene 
rapporteres. Risikovurdering av målene er ikke gjennomført. Risikovurdering bør gjøres, og 
risikoreduserende tiltak settes inn.  
 
Enhetsleder fordeler innkomne saker og kvalitetssikrer vedtakene. Enhetsleder har god over-
sikt over saksbehandlingen. Enkeltsaker drøftes i ukentlige fagmøter, noe som er en kilde til 
kompetanseoverføring mellom saksbehandlerne. Dette er forhold som tilrettelegger for likebe-
handling av byggesaker.  
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8 FOREBYGGING AV KORRUPSJON 

 
 
 

8.1 Revisjonskriterier 

• Enebakk kommune skal ha iverksatt relevante tiltak for å forebygge korrupsjon. 

8.2 Datagrunnlag 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Enebakk kommune beskriver hvordan ansatte 
og folkevalgte skal forholde seg til gaver, andre fordeler, reise og representasjon. I punkt 9 
heter det at "folkevalgte og ansatte skal ikke utnytte sin stilling til å oppnå personlige fordeler 
eller gaver av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedel-
ser eller vedtak". "Gaver av lav verdi som blomster vin, konfekt og lignende omfattes ikke av 
retningslinjene". Dersom gaven er større enn dette, skal nærmeste leder kontaktes og gaven 
returneres. 
 
De etiske retningslinjene sier videre (punkt 12) at privat bruk av kommunens utstyr og 
maskinpark ikke skal forekomme. 
 
Byggesaksbehandling har i kommune-Norge vært et område med relativt mange tilfeller av 
korrupsjon. Enebakk kommunes rutiner rundt kvalitetssikring av saksbehandlingen er beskre-
vet foran (kapittel 7.2.3), bl.a. at enhetsleder fordeler innkomne saker og undertegner på alle 
vedtak som gjøres. For å kvalitetssikre at rett gebyr ilegges, har man utarbeidet et regneark 
med kontrollpunkter. Saksbehandler legger inn forslag til gebyr som enhetsleder godkjenner. 
Økonomiavdelingen kvitterer for at gebyret er sendt ut, og enhetsleder følger opp at det er 
gjort. 
 
Enebakk kommune er medlem av Transparency International Norge (TI). Som medlem 
forplikter man seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i sin virksomhet 
og å få på plass tiltak mot korrupsjon. Rådmannen bekrefter at kommunen har nulltoleranse 
for korrupsjon. Administrasjonen driver løpende dilemmatrening av ansatte bl.a. ved hjelp av 
en "kortstokk" med aktuelle problemstillinger. TI, som bistår med rådgivning ved utvikling av 
virksomhetens antikorrupsjonsprogram, er invitert til å holde foredrag for formannskapet.   
 
Etter rådmannens mening er det viktig å ikke være naiv når det gjelder forhold som kan dukke 
opp, men legge opp til gode rutiner. Både i byggesak og økonomi kreves to signaturer. 
Controller gjennomfører tiltak for å fange opp uregelmessigheter. 
 
Rådmannen opplyser at hun ikke er kjent med at noen ansatte har fått fordeler eller gaver 
utover lav verdi fra private eller samarbeidspartnere. Det foreligger heller ikke rabattavtaler 
for ansatte hos noen av kommunens samarbeidspartnere. Hun kjenner heller ikke til at det har 
vært saker i kommunen som kan anses som korrupsjon eller forsøk på korrupsjon. I avviks-
systemet i Kvalitetslosen er det mulig å varsle om hendelser, og varsler går direkte til 
rådmannen. 
 
Økonomisjef oppsummerer følgende elementer i kommunens forebygging mot korrupsjon: 

Problemstilling nr. 6: I hvilken grad er kommunens internkontroll innrettet for å forebygge 
korrupsjon? 
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- Anvisning og attestasjoner – to personer må signere.  
- Egen innkjøper med gode rutiner på området og et bra samarbeid med Nedre 

Romerike innkjøpssamarbeid (NRI). 
- Etikkreglement. 
- Medlemskap i Transparency International. 
- Reduksjon av kontantkasser. 
- God kontroll på tilganger til systemer. 
- Gode rutiner på å følge opp fullmakter. 

 
Økonomisjefen føler seg trygg på at kommunen har et system som vil fange opp uregelmes-
sigheter dersom de oppstår. 
 
Kommunalsjef HOS oppgir at man er oppmerksom på at ansatte kan komme opp i habilitets-
problematikk knyttet til familiære bindinger i forhold til innkomne søknader. Åpenhet rundt 
slike forhold og fleksibilitet i organisasjonen er viktig i denne sammenhengen.  

8.3 Vurdering 

Transparency International og KS har utarbeidet Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrup-
sjon (2016), der det anbefales at kommunene utarbeider et antikorrupsjonsprogram med 
elementer som:  
• Verdier, holdninger og kultur 
• Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
• Risikoanalyser 
• Et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll 
• Strategi for anskaffelser 
• Varslingsordning. 
 
Mange av disse elementene er på plass i Enebakk kommune. Kommunen har imidlertid ikke 
samlet det arbeidet man gjør i et antikorrupsjonsprogram. Kommunen har heller ikke vurdert 
hvor det er størst risiko for at hendelser kan oppstå og hvilke risikoreduserende tiltak som bør 
settes inn. Et antikorrupsjonsprogram bør vise hvordan kommunen i sin løpende virksomhet 
gjennomfører aktiviteter som både forebygger og avdekker korrupsjon.   
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier utdypet 

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

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

 
COSO peker på fem sammenhenger og komponenter: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
KS' hefte Rådmannens internkontroll (2013) viser (s. 17) til at "internkontroll kan være et 
fremmedgjørende ord som tilslører at dette handler om systematisk arbeid og dokumentasjon 
av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og 
for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Enhver kommune bør ha et helhetlig 
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som et 
element." 
 
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016) 
Forskriftens formål (§ 1) er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenster, kvalitets-
forbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse og omsorgslovgivningen 
etterleves. Noen paragrafer i forskriften:    
 
§6 Plikten til å planlegge:  
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det 
skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal 
arbeides systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten 
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre 
oppgavene 
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette 
skal gjøres kjent i virksomheten 
d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på  
etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av 
kvaliteten på tjenesten og pasient- og brukersikkerheten 
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på 
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt 
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, bruker-
erfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- 
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og omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten 
arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 
 
§ 7 Plikten til å gjennomføre:  
a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og 
gjennomføres 
b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det 
aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet 
c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å 
avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert 
brudd på krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- 
og brukersikkerhet 
d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring 
utnyttes 
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. 
 
§ 8 Plikten til å evaluere:  
a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres 
b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve 
krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk 
arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 
c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen 
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer 
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 
 
§ 9 Plikten til å korrigere:  
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold 
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, 
inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og 
pasient- og brukersikkerhet gjennomføres. 
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette 
opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig 
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 
 
Forebygging av korrupsjon 
Transparency International og KS har utarbeidet  BESKYTT KOMMUNEN! håndbok i anti 
korrupsjon. Håndboken henvender seg til folkevalgte, ledere, ansatte og tillitsvalgte i 
kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter. Håndboken kan være et verktøy for å 
sikre en høy etisk standard og forhindre korrupsjon i kommunen. 
 
Håndboken anbefaler at det utarbeides et antikorrupsjonsprogram. Hovedelementene i et slikt 
program kan være: 
 
1. Verdier, holdninger og kultur 
2. Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte 
3. Risikoanalyser 
4. Et godt kontrollsystem – egenkontroll og internkontroll 
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5. Strategi for anskaffelser 
6. Varslingsordning 
 
Håndboken beskriver innholdet i de enkelte elementene i antikorrupsjonsprogrammet. 
 
Formålet med et kommunalt antikorrupsjonsarbeid er: 

• å forebygge at korrupsjon skjer. 
• å øke muligheten til å avdekke eventuell korrupsjon. 
• å øke beredskapen for å håndtere en eventuell 

korrupsjonssak. 
Kommuner og fylkeskommuner må selv implementere de systemer og mekanismer som skal 
til for å oppnå dette, slik det passer best i den enkelte kommune. 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 29/17 Prosjektplan - Samhandlingsreformen 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00293-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 06.12.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget godkjenner revisjonens forslag til prosjektplan 
Samhandlingsreformen i Enebakk kommune 

Vedlegg: 
Prosjektplan Samhandlingsreformen Enebakk 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalget i Enebakk kommune vedtok i møte 9.11.17 i sak 26/17 Mål og 

problemstillinger - forvaltningsrevisjon Samhandlingsreformen følgende: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger for

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen», med tillegg av de

innspillene som ble gitt i møtet.

2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte.

Vurdering: 

Kontrollutvalget besluttet følgende mål og problemstillinger for prosjektet: 

Formål: 
Undersøke om Enebakk kommune har styring og kontroll med 
samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten. 

Problemstilling: 
I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsreformen? 

 Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre

 helseforetak

 Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter IKS

 Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen

 Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter.

 Reinnleggelser

 Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen.
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 Oppfølging av folkehelsearbeidet

Sekretariatet mener revisjonen har fulgt opp utvalgets bestilling for mål og 
problemstillinger gjennom den fremlagte prosjektplanen. 

Ved en inkurie er ikke revisjonens bokstav d) rettet opp i forhold til tillegg som 
fremkom i utvalgets behandling under kulepunkt 4. Punktet fikk følgende tilføyelse: 

«Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare pasienter» (tilføyelsen er 
understreket) 

Revisjonen foreslår å innlemme kontrollutvalgets problemstilling kulepunkt 5 
(Reinnleggelser) i kulepunkt 4 (Håndtering og oppfølging av utskrivningsklare 
pasienter) 

Innspill som fremkom i utvalget møte er innarbeidet i prosjektplanen fra revisjonen. 

Som prosjektplanen viser, berammes det oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
juni 2018. 

Det legges opp til at endelig rapport vil foreligge i løpet av november 2018 for 
behandling i kontrollutvalget. 

Ås, 28.11.17 

Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsjef 

Vedlegg: Samhandlingsreform – prosjektplan, brev fra Follo Distriktsrevisjon IKS, 
datert 23.11.17 
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Parkaksen 6, Postboks 3010, 1402 Ski, tlf. 6487 8760, www.follodr.no, revisjonen@follodr.no 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS  Org. nr. 914 022 134 MVA 
DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK -  NESODDEN - SKI - ÅS 

Enebakk kommunes kontrollutvalg 
v/Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
Postboks 195, 1431 Ås 
Jan.lokken@as.kommune.no 

J.nr. 220/2017   Ski, 23.11.2017

SAMHANDLINGSREFORM – PROSJEKTPLAN 

Forvaltningsrevisjon i Enebakk kommune 

1 Bestilling – formål og problemstillinger 
Enebakk kommunes kontrollutvalg vedtok i møte 9.11.2017 (sak 26/17) mål og 
problemstillinger forvaltningsrevisjon 2018, herunder prosjektet Samhandlingsreformen. 
Follo distriktsrevisjon bes å fremlegge prosjektplan.  

Kontrollutvalget angir følgende formål med prosjektet: " Undersøke om Enebakk kommune 
har styring og kontroll med samhandlingsreformen og om reformen virker etter hensikten". 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder en hoved problemstilling og syv 
underproblemstillinger, to av problemstillingene er slått sammen i denne prosjektplanen: 

I hvilken grad har Enebakk kommune klart å implementere samhandlingsreformen? 
a) Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre

helseforetak.
b) Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter IKS.
c) Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen.
d) Håndtering av utskrivningsklare pasienter.
e) Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen.
f) Oppfølging av folkehelsearbeidet

Hovedspørsmålet er om i hvilken grad kommunen har klart å implementere. 
samhandlingsreformen. Det forstås som hvor langt kommunen er kommet med å iverksette de 
endringer som reformen krever. Dette belyses gjennom underpunktene til problemstillingen. 
Justeringer kan bli aktuelt dersom funn underveis tilsier dette. 

Kommentarer til problemstillingens underpunkter: 
a) Samarbeid og informasjonsflyt med Akershus Universitetssykehus og andre

helseforetak?
Dette er regulert i avtaler. Spørsmålet blir derfor om avtalene (de relevante) virker slik
de er tenkt. Sjekkes med både kommune og Ahus.
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Andre helseforetak- er det andre helseforetak som kommunen samarbeider med og er 
samarbeidet regulert i en avtale? 
 

b) Samarbeid med Follo lokalmedisinske senter IKS ? 
Hvilken ansvarsdeling og samarbeid er det mellom Follo lokalmedisinsk senter IKS og 
Enebakk kommune eller Ahus, hvordan fungerer dette. Er dette regulert i en avtale? 
 

c) Kapasitet og kompetanse i kommunen som følge av Samhandlingsreformen? 
Hvilke nye krav stille stilles til kommunen? Hva gjør kommune for å tilfredsstille 
kravene? Hvordan er status?  
 

d) Håndtering av utskrivningsklare pasienter. 
Er rutiner på plass iht avtaler? 
Det er naturlig å behandle reinnleggelser under dette punktet også 
 

e) Rutiner og systemer for kontroll av økonomien i forbindelse med reformen? 
Har kommunen oversikt over kostnadene? Er kostnadene kompensert eller har dette 
blitt dyrere for kommunen? Hva er i tilfelle konsekvensene? 
 

f) Oppfølging av folkehelsearbeidet 
Dette vil i stor grad handle om forebygging. Gjennom å forebygge mer, behandle 
tidligere og samhandle bedre skal folkehelsen bli bedre. Hvordan er dette ivaretatt i 
Enebakk kommune? Hvilke tiltak er iverksatt? Hva er status? Utfordringer? 

 
 
2 Presiseringer 
I kontrollutvalgets møte 9.11.17 kom det innspill på området som utvalget også ville skulle 
berøres. Innspillene, vil bli behandlet der dette er naturlig under problemstillingene over.  
Dette gjelder: 

• I hvilken grad er det gjort lokale tilpasninger i forhold til avtalene?  
(Inngår i a) 

• I hvilken grad brukes tvistenemnd? 
(Inngår i a) 

• Forebyggingsperspektivet 
(inngår i f) 

• Fastlegens rolle 
(kan bli berørt i flere underproblemstillinger a,d,f) 

• Benytter kommunen seg av ambulerende kompetanseutvikling ved sykehusene? 
(Inngår i c) 

 
 
3 Kilder til revisjonskriterier 
Revisjonskriteriene utledes av lovverk og styringsdokumenter: 
• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 

LOV 2011-06-24 nr. 30. 
• Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) LOV 2011-06-24 nr. 29. 
• Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling 

for utskrivningsklare pasienter FOR 2011-11-18-1115. 
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• Vedtak, planer, rutiner og retningslinjer for Enebakk kommune. 

• Samhandlingsavtaler 

 
 

4 Metode og gjennomføring 
I dette prosjektet vil det i hovedsak være dokumentanalyse og intervjuer som danner 
grunnlaget for rapporten. Revisjonen vil også innhente relevant statistikk som kan belyse 
problemstillingene. 

Revisor legger følgende tentative fremdriftsplan til grunn for prosjektet: 
Dato:  Milepæl:  
Juni 2018 Oppstartsbrev sendes rådmannen. 
Juni 2018 
August  2018 
Sept. 2018 

Oppstartsmøte med kontaktperson 
Faktainnsamling, intervjuer osv. 
Verifisering. 

Okt. 2018 Revisjonsrapport sendes rådmannen for uttalelse. 
nov. 2018 Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendes FIKS. 
Nov. 2018 Presentasjon for kontrollutvalget. 
  
  
  
  
Forbehold om forsinkelse. Leveringsfrist er årets utgang.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Follo distriktsrevisjon IKS 
 

 
Even Tveter        
Rådgiver 



30/17 Revisjonens rapport per 31.10.2017 til kontrollutvalget i Enebakk - 17/00320-2 Revisjonens rapport per 31.10.2017 til kontrollutvalget i Enebakk : Revisjonens rapport per 31.10.2017 til kontrollutvalget i Enebakk

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 30/17 Revisjonens rapport per 31.10.2017 til kontrollutvalget i Enebakk 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00320-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 06.12.2017
Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Rapporten fra Follo distriktsrevisjon IKS per 31.10.2017 til kontrollutvalget tas til 
orientering.  

Vedlegg: 
Rapport til KU pr 31.10.2017 

SAKSUTREDNING: 
Kontrollutvalgsforskriften § 6 gir kontrollutvalget en plikt til å påse at 

regnskapsrevisjonen skjer på en betryggende måte. De krav som gjelder for denne 

revisjonen framgår av forskrift for revisjon av kommuner og fylkeskommuner.  

Revisjonsåret går fra 1.5 til 30.4 året etter. Revisjonen legger fram to rapporter, en 

helårsrapport og en halvårsrapport. Rapporten per 31.10.2017 (perioden 1.5 – 

31.10), følger vedlagt.  

Ifølge rapporten er det medgått 232,5 timer til regnskapsrevisjon og 68,5 timer til 

attestasjonsoppgaver. For hele revisjonsåret er det i henhold til punkt 5 i rapporten 

budsjettert med 540 timer til regnskapsrevisjon og 80 timer til attestasjonsoppgaver. 

Revisjonen rapporterer at de i år vil ha særlig fokus på bokføringslovens krav til 

dokumentasjon og balanseposter, merverdiavgift kompensasjon og oppfølging av 

lovverk, fullstendighet av inntekter og presentasjon av årsberetning. Det framgår ikke 

av rapporten om det er gjort funn/avvik på disse områdene.  

Ås, 29.11.2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
sekretær 

Vedlegg: Revisjonens rapport per 31.10.2017 til kontrollutvalget. 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 31/17 Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 17/00330-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 06.12.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget finner de ordninger som er etablert for å ivareta utvalgets påse- 
ansvar overfor revisor tilfredsstillende, og tar saken til orientering.

2. Kontrollutvalget ber om at sekretariatet for fremtiden fremmer en sak om påse-
ansvaret ved begynnelsen og halvveis i valgperioden til kontrollutvalget.

SAKSUTREDNING: 

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 4:  

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på 
en betryggende måte.” 

Dette blir utdypet i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) § 6:  

«Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale 
eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte, herunder 
holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med de 
bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og 
kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.»  

Påse-ansvaret ovenfor er knyttet til regnskapsrevisjon.  
Påse-ansvaret for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vil bli omtalt til slutt i denne 
saken.  

Det presiseres at 

«Kontrollutvalgets påseansvar omfatter ikke en faglig vurdering av revisjonens 
utførelse, fordi det er revisor som har det faglige ansvaret for gjennomføringen av 
revisjonen.» (jfr. Kontrollutvalgshåndboken s. 68)  
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NKRF har utarbeidet en egen veileder for påse-ansvaret og 
Kontrollutvalgshåndboken gir en oversikt over hva påse-ansvaret overfor 
regnskapsrevisor kan omfatte.  
 
Dokumentene kan leses på kontrollutvalgets ressursside hos FIKS, her.  
 
I det følgende gir vi en oversikt over hvordan påse-ansvaret er ivaretatt overfor Follo 
distriktsrevisjon IKS (FDR) som revisor i Enebakk kommune 
 
Vurdering: 
 
A. Påse-ansvar overfor regnskapsrevisor  
 
1. Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor.  
Forskrift 15.juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 11 
krever at oppdragsansvarlig regnskapsrevisor skal oppfylle Finanstilsynets krav til 
registrert eller statsautorisert revisor. Som en del av en årlig rutine la Revisjonssjef 
Steinar Neby i brev, datert 5.januar 2017, fram egenerklæring med utskrift fra  
Finanstilsynets konsesjonsregister hvor det framgår at han er statsautorisert revisor. 
Neby er oppdragsansvarlig revisor for alle revisjonsoppdrag som FDR IKS utfører. 
Steinar Neby bekreftet samtidig at det er stilt nødvendig sikkerhet for mulig ansvar.  
Kontrollutvalget tok 25.1.2017 i sak 5/17 egenerklæringen til orientering.  
 
2. Krav til vandel for oppdragsansvarlig revisor.  
Finanstilsynet kontrollerte Steinar Nebys vandel i forbindelse med autorisasjonen 
som revisor. Senere bekrefter Neby hvert år sin vandel ved en egenerklæring, jf.  
hans brev, datert 5.januar 2017. Neby opplyser i brevet at FDR innhenter 
vandelsattest ved alle nyansettelser.  
 
3. Dokumentasjon av revisors uavhengighet  
Ifølge forskrift om revisjon § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år avgi en 
skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Dette skjedde sist  
gang ved revisjonssjefens brev av 5. januar 2017 til kontrollutvalget, jf. sak 5/17. Det 
bemerkes i brevet at disse kravene også gjelder for revisors medarbeidere, men det 
er kun oppdragsansvarlig revisor som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for 
kontrollutvalget.  
 
4. Generelt om revisors uavhengighet og objektivitet  
Jfr. den årlige egenvurderingen i pkt. 3.  
 
5. Informasjon om revisjonens omfang  
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av om regnskapene blir  
revidert på en betryggende måte, bør kontrollutvalgene ha kunnskap om hva 
revisjonsarbeidet omfatter.  
Revisjonsarbeidet beskrives blant annet i revisors engasjementsbrev som sendes  
rådmann og ordfører, med kopi til kontrollutvalget, etter hvert kommunevalg. Ut over 
dette, vurderes behovet fortløpende. I brevet framgår det hva som er revisors 
oppgaver og plikter og hva revisor forventer av administrasjonen ved avleggingen av 
regnskap. Sekretariatet har spurt FDR om status på dette området.  
 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_-_KUs_paseansvar_regnrev.pdf
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6. Revisjonsstrategi og budsjett  
Revisjonen legger årlig fram et notat med sin strategi for revisjonsåret  
(1.5 – 30.4) Kontrollutvalget behandlet denne i møte 20.9.17 i sak 18/17.  
 
Planen informerer om revisjonens forventede ressursbruk og framdriftsplan for  
arbeidet. På bakgrunn av identifiserte risikoområder beskrives fokusområder for  
revisjonen. Listen er ikke uttømmende. Etter forslag fra revisjonen innstiller 
kontrollutvalget overfor kommunestyret om budsjett for revisjonen.  
 
7. Revisjonens rapporter  
Revisjonen avgir for hvert revisjonsår en halvårs- og en helårsrapport om sitt  
arbeid til kontrollutvalget – per 31.10 og 31.4.  
Revisjonen rapporterer da blant annet om sitt timeforbruk til regnskapsrevisjonen og 
omfanget av attestasjonsoppgaver. Årets fokusområder blir referert.  
 
8. Nummererte brev  
Revisor plikter å ta opp vesentlige feil og mangler i kommunens regnskaps- og 
økonomiarbeid m.m. i «nummererte brev», jf. revisjonsforskriften § 4. Brevene 
adresseres til kontrollutvalget med kopi til rådmannen. FIKS sender vanligvis slike 
brev til rådmannen til uttalelse før de legges fram for utvalget til behandling.  
Utvalget skal påse at de påpekte forhold blir fulgt opp.  
Kontrollutvalget behandlet revisjonsbrev nr.6 i forbindelse med KU sak 15/16 
Enebakk kommunes årsregnskap og årsberetning 2015.  
Kontrollutvalget har ikke behandlet noen nummererte brev i 2017.  
 
9. Misligheter  
Revisor skal rapportere mistanke og konstatering av misligheter til kontrollutvalget 
med kopi til rådmannen, jfr. Revisjonsforskriften § 3 siste ledd og § 4.  
Kontrollutvalget bør generelt påse at revisor har vurdert risikoen.  
Så vidt vi vet, har ikke dette vært et aktuelt tema i revisjonens arbeid i kommunen i 
de siste årene. 
 
10. Uttalelse om årsregnskapet  
Kontrollutvalget får en kopi av revisjonsberetningen og avgir en uttalelse om 
kommunens årsregnskap og årsberetning til kommunestyret.  
Ved kontrollutvalgets behandling av saken orienterer revisor om årets revisjon og 
svarer på utvalgets spørsmål.  
 
11. Revisors møteplikt og møterett  
Revisor har møteplikt i kommunestyret når det behandler saker i tilknytning til  
revisjonsoppdraget, jf. revisjonsforskriften § 19. Revisor har møte- og talerett i  
kontrollutvalget. Unntatt er når revisors tilsettingsforhold behandles, jf.  
Kontrollutvalgsforskriften § 19. FDR deltar på alle kontrollutvalgsmøtene.  
 
12. Revisors opplysningsplikt  
Revisor har opplysningsplikt om forhold som revisor har fått kjennskap til overfor 
medlemmer av kommunestyret og kontrollutvalget. Revisor kan kreve å få gi svar i 
møte.  
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13. Dialog mellom revisor og kontrollutvalg
For at kontrollutvalget skal kunne ha en oppfatning av revisjonsarbeidet må det være
en fortløpende dialog mellom utvalget og revisjonen. De to partene må ha en felles
oppfatning av forutsetningene for at utvalget skal kunne utøve sitt påse-ansvar
overfor revisor. Begge parter må i tillegg ha en dialog med kommunens
administrasjon.

Sekretariatet mener det er en god og fortløpende dialog mellom partene. 

B. Påse-ansvar i forbindelse med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Kontrollutvalgets påseansvar med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll følger av 
kommuneloven:  

1. Kommuneloven § 77 nr. 4:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak,
….(forvaltningsrevisjon)” 

2. Kommuneloven § 77 nr. 5:
”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m.”

Kontrollutvalget er bestiller av forvaltningsrevisjon og bestemmer tema, formål og 
problemstillinger. Når rapporten foreligger skal utvalget påse, at den er i samsvar 
med bestillingen. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om resultatet og 
innstiller om vedtak fra kommunestyret om saken. Revisjonen avgir en egen 
årsrapport om sitt arbeid med forvaltningsrevisjon for  
kontrollutvalget.  

Selskapskontroll som eierskapskontroll er i alle år utført av FIKS etter vedtak i 
utvalget.  

C. Regelmessig drøfting av påse-ansvaret
Kontrollutvalget har ikke noen helhetlig avtale med revisor om de ordninger  
som er listet opp i denne saken, men en stor del av tiltakene følger av lov og forskrift. 
For øvrig har samarbeidet utviklet seg gjennom praksis. Utvalgets aktivitetsplan gir 
status for det enkelte tiltak til hvert møte. Sekretariatet er bindeleddet mellom 
utvalget og revisor og passer på at revisjonen leverer for å realisere påse-ansvaret.  
En avtale kan være nyttig, for oversiktens skyld og for å avklare forventninger, men 
kan lett bli utdatert. Vi foreslår isteden at kontrollutvalget ber om at sekretariatet 
legger fram en sak om påse-ansvaret ved begynnelsen av, og halvveis i 
valgperioden til kontrollutvalget. 

Oppsummering:  
Etter vår vurdering gir den dokumentasjonen som revisjonen legger fram og dialogen 
med revisjonen i hvert møte, et godt grunnlag for utøvelsen av kontrollutvalgets  
påse-ansvar. Utvalget bør drøfte helheten i påse-ansvaret med jevne mellomrom. 

Ås, 29.11.2017 

Kjell Tore Wirum/s./  
kontrollsjef 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 32/17 Deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2018 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00324-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 06.12.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs konferanse 7. og 8. februar 
2018:  

1. …………………
2. ………………….

Vedlegg: 
Program kontrollutvlagskonferansen 2018 

SAKSUTREDNING: 

Kontrollutvalgskonferansen til NKRF (Norges kommunerevisorforbund) samler hvert 

år 500 – 700 deltakere fra kontrollutvalg, sekretariat og revisorer fra hele landet. 

Konferansen holdes på Gardermoen 7. – 8. februar 2018 og er en viktig arena for 

informasjon, debatt og opplæring om kontroll og tilsynssaker i kommunene.  

Hovedtemaene i år er digitalisering, arbeidslivskriminalitet, etikk og personvern. 

Programmet ligger vedlagt og kan leses på NKRFs nettsider.

I utvalgets budsjettforslag for 2018 er det avsatt kr 14 000,- til kurs og opplæring for 

kontrollutvalgets medlemmer. Utvalget har innenfor denne rammen mulighet til å 

sende to deltakere på NKRFs konferanse, som i år koster kr. 6 600,- per deltaker. 

FIKS melder på de som skal delta på konferansene. Kommunen faktureres direkte 

for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen. 

Ås, 29. november 2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 

http://www.nkrf.no/kurs_cms/Fagkonferanse_og_seminar/NKRFs_Kontrollutvalgskonferanse_/detaljer
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Målgruppe
Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, 

kontrollutvalgssekretærer, revisorer og andre som er 
interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

Hovedtemaer:

Digitalisering  >
Arbeidslivskriminalitet  >

Etikk  >
Personvern  > 

P R O G R A M

Følg konferansen 
på Twitter:
#ku18nkrf

www.twitter.com/nkrf

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
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Onsdag 7. februar
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19.30

Møteleder: Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Registrering og kaffe + noe å bite i  / utstilling

Velkommen
u Daglig leder Rune Tokle, Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)

Åpning
u Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV), leder av Stortingets  
 kommunal- og forvaltningskomite

En tilstandsrapport fra digitaliseringen 
i kommune-Norge
u Elin Wikmark Darell, leder av Værnesregionen IT

Digitaliseringsstrategi i kommune-Norge
u Line Richardsen, avdelingsdirektør for digitalisering i KS

Lunsj

Innovasjonsbyen Bergen
u Dag Inge Ulstein (KrF), byråd for finans og innovasjon i Bergen kommune 
 

Pause / utstilling

Hvordan kan den etiske standarden som 
lages for kommunene bistå kommuneledelsen 
og kontrollutvalgene?
u Tina Søreide, professor ved NHH

Pause / utstilling

Kontrollutvalgets rolle i undersøkelsen av 
byggesaksbehandling i Tjøme kommune 
u Dag Erichsrud (H), leder av kontrollutvalget i Tjøme kommune 

Pause / utstilling

Offentlig eierskap i et samfunn i endring
u Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune
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Torsdag 8. februar

09.00

11.25

10.20

11.05

10.00

13.00

12.15

u Møteleder: Daglig leder Mona Moengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus) 
og leder av NKRFs kontrollutvalgskomite  

Er den nye personopplysningsloven svaret 
på de teknologiske utfordringene vi møter 
de neste årene?
u Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Pause / utstilling

Kriminelle bygger Norge
u Einar Haakaas, journalist og forfatter av boka ”Svartmaling. Kriminelle 
 bygger Norge”

Pause / utstilling

Etikk i en ny mediehverdag
u Per Arne Kalbakk, NRKs etikkredaktør

Omdømme, varsling og kontroll 
– et skråblikk 
u Harald Stanghelle, redaktør i Aftenposten

Lunsj  

FO
TO

 Å
S

A
 M

IK
K

E
LS

EN
FO

TO
 N

R
K



32/17 Deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2018 - 17/00324-1 Deltakelse på kontrollutvalgskonferansen 2018 : Program kontrollutvlagskonferansen 2018

Ve
lk

om
m

en
 p

å 
ko

nf
er

an
se

!
er

lin
g@

er
lin

gs
de

si
gn

.n
o 

/ 
2

7
.1

1
.2

01
7

Påmelding
• Påmeldingsfrist: 19. desember 2017. 

• Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider

• Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.

• Det tas forbehold om endringer i programmet. 

 

Konferansepriser*
• Kr 6 600  eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 000)

• Kr 4 930  eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 330)

• Kr 1 120  eks. mva. for overnatting m/frokost fra 6. til 7. februar 2018

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas 
    av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser 
• Avbestilling må skje skriftlig.

• Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av 

 administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av 

 konferanseavgiften.

• Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.

• Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.

• Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.

• Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

 

Konferansested
The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning
11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.

  

  

  

  Norges Kommunerevisorforbund

  Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo

  Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no

  www.twitter.com/nkrf  (#ku18nkrf)

faglig arena • nettverksbygging • inspirasjon

G E N E R E L L  I N F O

NKRFs
Kontrollutvalgskonferanse

7-8 februar 2018
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 33/17 Møteplan 2018 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00297-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato: 06.12.2017 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalgets møter avholdes på følgende tidspunkt i 2018, alle dager fra kl. 

1830: 

Torsdag 1. februar 

Torsdag 22. mars 

Torsdag 3. mai 

Torsdag 21. juni 

Torsdag 30. august 

Torsdag 11. oktober 

Faglig forum for kontrollutvalgene – dato ikke berammet 

Torsdag 13. desember 

SAKSUTREDNING: 

I samråd med utvalgets leder legger sekretariatet fram et forslag til møteplan for hele 

året. Kontrollutvalget har i sitt budsjettforslag for 2018 basert seg på åtte møter, 

hvorav ett i Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo i oktober. 

Forslaget innebærer at kontrollutvalget behandler kommunens årsregnskap den 3. 

mai. Dette er avklart med kommunens økonomisjef. Datoene er for øvrig avstemt 

med foreslått møteplan for kommunestyret.  

Ås, 29. november 

Lene H. Lilleheier/s./ 

rådgiver 
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KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 34/17 Orienteringssaker 

Saksbehandler: Lene H. Lilleheier Saksnr.: 17/00334-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Enebakk kontrollutvalg 

Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 

VEDLEGG: 

1) Godkjent protokoll fra kontrollutvalgets møte 9. november 2017

2) Årshjul

3) Aktivitetsplanen

Ås, 29.11.2017 

Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse: Rådhusplassen 29 

64 96 20 59 (m): 920 16 409  

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no  

MØTEPROTOKOLL 

Enebakk kontrollutvalg 

Møtetid: 09.11.2017 kl. 18:30 
Sted: formannskapssalen 

Møtet ble avsluttet kl. 21:00 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. 

Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (H), Øivind Gundersen (Ap), Mads Gjevert Pettersen (Ap), Anne 
Marit Næss (Sp),  

Møtende varamedlemmer: 
John Bergskaug (Frp)  

Fra administrasjonene møtte: 
Kjersti Øiseth, rådmann (sak 23,24 og deler av 25) 
Olav Gjesdahl Weng, kommunalsjef kultur og oppvekst (sak, 23 og 24) 

Fra Follo distriktsrevisjon møtte: 
Even Tveter, forvaltningsrevisor 

Fra sekretariatet: 
  Lene H. Lilleheier, møtesekretær FIKS 
  Kjell Tore Wirum, kontrollsjef FIKS 

Møteprotokoll godkjent 13.11.2017 

Merknader 
Anne Marit Næss (Sp) ankom møtet etter møtestart og deltok på deler av sak 23/17. 

Thorbjørn Nerland/s./ 
leder 

Øivind Gundersen/s./ 
Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

23/17 17/00269-2 Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst 3 

24/17 15/00291-18 Rådmannens tilbakemelding - oppfølging 
anbefalinger i rapporten om Mobbing i skolen 

3 

25/17 17/00052-14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter 4 

26/17 17/00293-1 Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 
Samhandlingsreformen 

5 

27/17 17/00294-1 Orienteringssaker  6 

Eventuelt 
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Saker til behandling  

Enebakk KU-23/17 
Dialog med kommunalsjef for kultur og oppvekst 
 
Sekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for kultur og oppvekst til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
Kommunalsjefen svarte på spørsmålene utvalget hadde varslet på forhånd, i tillegg til 
oppfølgingsspørsmålene som ble fremmet i møtet. 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Kontrollutvalget tar dialogen med kommunalsjef for kultur og oppvekst til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Enebakk KU-24/17 
Rådmannens tilbakemelding - oppfølging anbefalinger i rapporten 
om Mobbing i skolen 
 
Sekretariatets innstilling: 
Saken sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid 
på dette området i løpet av høsten 2018.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Saken sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 
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1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om Mobbing til orientering.  
 

2. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp rådmannens videre arbeid 
på dette området i løpet av høsten 2018.  

 
 

 
 
Enebakk KU-25/17 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunale avgifter 
 
Sekretariatets innstilling: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 

1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget  om resultatet innen seks måneder.  

 

2. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.  
 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
Rådmannen orienterte om bakgrunnen for sitt svar til rapportens anbefalingspunkt a) 
om budsjettkalkyle for byggesak, kart/oppmåling og arealplanlegging.   
 
Forvaltningsrevisor redegjorde deretter for sin begrunnelse for anbefalingspunkt a) 
om budsjettkalkyler, før han presenterte rapporten og svarte på utvalgets spørsmål.   
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kommunale avgifter» legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 

1. Rådmannen bes følge opp rapportens anbefalinger og melde tilbake til 
kontrollutvalget  om resultatet innen seks måneder.  

 

2. Rapporten oversendes utvalg for teknikk og utvikling til orientering.  
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Enebakk KU-26/17 
Mål og problemstillinger - forvaltningsrevisjon 
Samhandlingsreformen 
 
Sekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og problemstillinger 
for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Samhandlingsreformen.» 
 

2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Øivind Gundersen la frem en del punkter som han foreslo innarbeidet i prosjektet. 
 
Anne Marit Næss foreslo at Kulepunkt nr. 4 endres til: Håndtering og oppfølging av 
utskrivningsklare pasienter.  
 
 
 
Votering: Innstillingen med tillegg av innspillene som ble gitt under kontrollutvalgets 

behandling ble enstemmig vedtatt.  

 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til mål og 
problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Samhandlingsreformen», med tillegg av de innspillene som ble gitt i 
møtet.  

 
2. Follo distriktsrevisjon bes legge fram forslag til prosjektplan til neste møte. 
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Enebakk KU-27/17 
Orienteringssaker  
 
Sekretariatets innstilling: 
Sakene tas til orientering. 
 
 
Enebakk kontrollutvalgs behandling 09.11.2017: 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Enebakk kontrollutvalgs vedtak 09.11.2017: 
Sakene tas til orientering. 
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Aktivitetsplan 2017 

  Ajourført 29.11.2017   

1 

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 

      AKTIVITETSPLAN FOR 2017 per desember 
 

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres 

fortløpende.  Follo distriktsrevisjon (FDR) står for all revisjon. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget.  

FDRs rapporter skal være FIKS i hende senest fjorten dager før utvalgsmøtet. 

 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

1 

 

2 

Kontrollutvalgets årsrapport 2016 
 

Kontrollutvalgets strateginotat 

mars 

 

2017 

FIKS 

 

FIKS 

KU 11/17 

 

 

KS 15/5-2017 

3 Aktivitetsplan / årshjul  Januar FIKS  Rullerende 

 

4 

 

Møteplan 

  

FIKS 

 

25. januar, 15 mars, 10. mai,  

20. september, 26. oktober (Faglig forum Ås), 

9. november, 6. desember 

 

5 Uttalelse til Kommunens årsregnskap og 

årsmelding for 2016 

15. april Kommunen  KU 13/17 

6 Tertialrapporter:     

 1.Tertialrapport jan-april 2017 - orienteringssak 

 

Mai Kommunen  KU 22/17 

 2. Tertialrapport mai-aug. 2017 - orienteringssak Oktober Kommunen  KU 27/17 

 

7 Rapporter fra revisjonen: 

 

    

 1. Pr. 30.04.17  (perioden 01.05.16 - 30.04.17) Mai FDR  KU 17/17 

 2. Pr. 31.10.17  (perioden 01.05.17.-31.10.17) 

 

November  FDR KU 6.12.2017  

 3. Overordnet revisjonsstrategi 2017 September FDR  KU 18/17 
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Aktivitetsplan 2017 

  Ajourført 29.11.2017   

2 

Nr. Beskrivelse 

 

Frist Ansvar Status Avsluttet 

8 Forvaltningsrevisjon 2016: 

Mobbing i skolen 

 

2016 

 

FDR 

 

 

KU 1/17 

 

KST 27.2.2017 

9 Plan forvaltningsrevisjon 2017-2020 2016 FIKS KU 42/16 KST 27.2.2017 

10. Forvaltningsrevisjon 2017: 

Selvkost 

Internkontroll 

 

2017 

2017 

 

FDR 

FDR 

 

KU 25/17 

KU 6.12.2017 

 

 

10 Oppfølging av tidligere prosjekter: Rådm. 

svarfrist: 

FIKS   

  

Forvaltningsrevisjonsrapport –Beredskap 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Demensomsorg 

 

Forvaltningsrevisjonsrapport – Mobbing 

 

07.06.2017 

 

18.10.2016 

 

27.08.2017 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

FIKS 

 

 

KU 40/16 og KU 16/17 

 

KU 41/16 

 

KU 24/17 

 

 

 

KST 27.2.2017 

11 Plan for selskapskontroll  2017 - 2020  FIKS  KU 22/16 

KS 80/16 

 

12 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018 September FDR/FIKS  KU 20/17 

13 Andre kontrollsaker 

Videre oppfølging rapport om demensomsorg - 

aktuelt tema til dialogen med HOS – sjef 

 

Oppfølging Helsetilsynets rapport om 

Landsomfattende tilsyn med barnevern – aktuelt 

tema dialog med HOS – sjef. 

 

 

Vår 2018 

 

 

Vår 2018 

 

FIKS 

 

 

FIKS 
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Årshjul for orienteringer fra administrasjonen i Enebakk kommune m.v.: 

 

 
Tidspunkt - 

møter 

Hvem inviteres fra 

administrasjonen? 

Tema 

Januar/februar 

 

Rådmannen Generell dialog 

April/mai 

 

Økonomisjef/regnskapssjef Kommunens årsregnskap og årsberetning 

April/mai  Godkjenning av årsregnskap 

Høst Hvert år: Kommunalsjef 

Helse- og omsorg 

 

Tema 2017: Generell dialog 

Høst Annet hvert år: Rullering 

mellom kommunalsjef 

Kultur – og oppvekst og 

kommunalsjef Teknikk- og 

miljø 

 

Tema 2017: Generell dialog med 

kommunalsjef kultur og oppvekst 

Høst  Annet hvert år: Egenevaluering av 

kontrollutvalgets arbeid etter å ha vært i 

funksjon i hhv. 1 og 3 år  

Høst/vinter  Utvalgets årlige vurdering av neste 

kalenderårs forvaltningsrevisjonsprosjekt 

med basis i handlingsplanen for 

forvaltningsrevisjon 

 

 

29.11.2017 
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