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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)."       
 
Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok prosjektplan med formål og problemstillinger for 
prosjekt Interkontroll i møte 26.1.2016 (sak 6/16).  

1.2 Sammendrag 

Ski kommune har et godt kontrollmiljø. Kommunens ledelse har fokus på internkontroll. 
Kommunen har samlet alle beskrivelser av rutiner (prosedyrer) i sitt kvalitetssystem 
(Kvalitetslosen), som også har en modul for å registrere avvik. Rådmannens ledergruppe 
følger opp avviksstatistikken, og virksomhetslederne opplyser at avvik i stor grad brukes til å 
forbedre tjenesten. Kommunen har ikke foretatt tilstrekkelig risikovurdering av sine mål, slik 
COSO- modellen anbefaler. Kommunens fastsatte mål følges opp, bl.a. med resultatkrav til 
virksomhetsledere.  

1.3 Konklusjon 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.3.1 Kontrollmiljø 

Ski kommune har fokus på internkontroll, og kontrollmiljøet fremstår som godt. Virksom-
hetslederne gir høy skår på spørsmålet om kommunens ledelse er opptatt av internkontroll. 
Kvalitetsrådgiver er en sentral bidragsyter i internkontrollen. Etiske retningslinjer er utarbei-
det og praktiseres. Ansvarsforhold er tydelig gjennom kommunens delegeringsreglement. 
Enkelte virksomhetsledere er ikke enige i at medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring.  
 
Innkjøpsavdelingen under virksomhet Fellestjenester er Ski kommunes kompetansesenter for 
offentlige anskaffelser. Innkjøpsreglement for Ski kommune (2014, politisk vedtatt) beskriver 
ansvarsfordeling ved innkjøp. Innkjøpsavdelingen har fem årsverk; avdelingsleder gir uttrykk 
for at det er behov for flere.  

1.3.2 Risikovurderinger og rapportering 

Ski kommune foretar ingen overordnet risikovurdering eller risikovurderinger i tilknytning til 
målene som er vedtatt i budsjett og handlingsplanen. Kommunen bør derfor komme i gang 
med systematiske risikovurderinger av målene, samt dokumentere tiltak for å redusere risiko.  
 
På innkjøpsområdet er det ikke satt konkrete mål, og risikovurderinger er ikke gjennomført. 
Innkjøpsreglement er imidlertid utformet slik at risiko ved innkjøp er redusert, bl.a. med 
innkjøpsregler (innkjøpsfullmakter).  
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1.3.3 Kontrollaktiviteter 

Ski kommunes rutinebeskrivelser er samlet i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Ansvaret for å 
koordinere kvalitetsarbeidet i kommunen er lagt til en dedikert stilling – kvalitetsrådgiver – 
noe revisor finner positivt. Alle felles rutinebeskrivelser godkjennes av kommunens ledelse. 
Revisors spørreundersøkelse viser at virksomhetslederne synes kvalitetssystemet er nyttig for 
at kommunen skal nå sine mål, men det har vært noen innkjøringsproblemer, og en del 
medarbeidere er ikke så godt kjent med dokumentene i Kvalitetslosen. Kommunens avviks-
system er også en del av Kvalitetslosen. Det er fast rutine for hvordan avvik skal følges opp. 
Svarene fra virksomhetslederne viser at de ansatte er godt kjent med avvikssystemet, men at 
ikke alle avvik blir registrert.  
 
Når det gjelder kommunens innkjøp, er organisering og ansvarsforhold avklart. Alle innkjøp 
som innkjøpsavdelingen gjennomfører, blir kvalitetssikret av avdelingsleder.  

1.3.4 Informasjonsflyt 

Ski kommunes møtestruktur og møtehyppighet gjør at informasjonen mellom virksomhetene 
og rådmannens ledergruppe flyter godt. Virksomhetslederne bekrefter i spørreundersøkelsen 
at de har godt samarbeid med kommunalsjefene.  
 
Kommunens regelverk for innkjøp skal være kjent i virksomhetene. Leder av innkjøps-
avdelingen deltar på et par ledermøter i året, der innkjøpsrutiner drøftes.  

1.3.5 Overvåking 

Ski kommune har, etter det revisor kan se, fokus på mål og oppfølging av resultater. Over-
våking og vurdering av faglige og økonomiske resultater skjer i måneds- og tertialrapporter 
underveis i året og i årsrapporter ved årets slutt. Gjennom lederavtaler og oppfølging fra 
kommunalsjefer blir virksomhetslederne målt på resultater som deres virksomheter oppnår. 
Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne viser også at kommunen har fokus på å 
bruke avvikssystemet som en kilde til forbedringer.  
 
Det rapporteres ikke spesielt på innkjøpsområdet, som heller ikke har fastsatte mål. Innkjøps-
avdelingen har til hensikt å forbedre rapporteringen.  

1.4 Anbefalinger 

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  
a. Kommunen bør sørge for at virksomhetene har tilstrekkelig kompetanse for å nå sine mål 

og følge lover og regler. 
b. Administrasjonen bør foreta systematisk risikovurdering av vedtatte mål og utarbeide 

tiltak for å redusere avdekket risiko. 
c. Ledere bør sørge for at alle ansatte er kjent med relevante dokumenter i Kvalitetslosen.  
d. Ansatte bør oppfordres til økt bruk av kommunens avvikssystem. 
e. Det bør vurderes å styrke innkjøpsavdelingen med et årsverk. 
 
 
Steinar Neby (sign.)     Even Tveter (sign.) 
revisjonssjef      prosjektleder 
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalgets bestilling setter følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet: 
"Vurdere om Ski kommune har etablert et internkontrollsystem som ivaretar kommunelovens 
krav om betryggende kontroll."  
 
Kontrollutvalgets bestilling inneholder en problemstilling med fem punkter:  
"Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om betryggende kontroll i 
Ski kommune?"  

1. Kontrollmiljøet og etablering av fundament for internkontroll. 
2. Risikovurderinger og rapportering/aggregering til ledelsesnivået. 
3. Kontrollaktiviteter og rapportering av avvik til ledelsesnivået. 
4. Informasjonsflyt i organisasjonen om oppfølgingsaktivitetene.  
5. Overvåking av oppfølgingsaktiviteter og iverksetting av tiltak. 

 
Kontrollutvalget godkjente (26.1.2016) prosjektplan, som la til grunn at kommunens intern-
kontroll gjennomgås utfra COSO-modellens fem komponenter. Vi betrakter dette som fem 
problemstillinger. Etter ønske fra kontrollutvalget belyser vi problemstillingene med 
fagområdet innkjøp. 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Det er ikke krav om at kommuners internkontroll skal følge COSO-modellen.1 Det finnes 
flere modeller som internkontrollen kan følge. KS' Rådmannens internkontroll (2013) rede-
gjør for tre rammeverk for virksomhetsstyring (internkontroll), hvorav COSO er ett. Ramme-
verkene har mange likhetstrekk. I denne forvaltningsrevisjonen legger vi altså til grunn 
COSO-modellen med dens fem hovedkomponenter, som omtales nærmere i vedlegg 1.2 

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommune hadde en befolkningsvekst på 233 innbyggere (+0,8 %) i 2014 og 486 innbyg-
gere (+1,6 %) i 2015. Ski kommune hadde 30 261 innbyggere per 1.1.2016.  
 
Sum driftsinntekter var på 2,1 mrd. kr i regnskap 2015. Kommunens ansatte utfører til 
sammen ca. 1812 årsverk. Gjeldende administrativ organisering, som i hovedtrekk ble innført 
1.1.2014, omfatter rådmann, fire kommunalsjefer og 32 virksomheter: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 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.  
2 Prosedyre vil si "framgangsmåte", og rutine er en "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Ordene brukes 
synonymt i denne rapport.  
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Ski kommunes administrative organisering fra 1.12.2016. Kommunalsjef Samfunn tiltrer i mars 2017.  
 
Hver kolonne utgjør et kommunalområde. De fire kommunalområdene kalles (fra venstre): 
Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon. Kommunalsjefene har ansvar for hvert sitt 
område.  
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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 og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 
skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 
for verifisering av fakta. 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 for dette prosjektet er lovverk for kommunene og bransje-
standarder, især:  

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

• Kommunaldepartementets veileder (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i 
kommunane.3  

• COSO-modellen (2013): Internkontroll – et integrert rammeverk.  
 
Metoden i prosjektet har vært intervju, dokumentanalyse og statistisk analyse. Revisor har 
hatt møter med syv kommunale ledere m.fl. (jf. tabell nedenfor). En nettbasert spørreunder-
søkelse (Questback) ble sendt til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 personer svarte (81 %). 
Dette anses som en høy svarprosent. Kommunens styringsdokumenter (jf. 8 Litteratur) er 
kilder til fakta. 
 

                                                           
3 Den gang Kommunal- og regionaldepartementet, nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2015 (endelige tall) er benyttet. Kostra 
(Kommune Stat Rapportering) er Kommunaldepartementets regnskaps- og rapporterings-
standard for norske kommuner fra 2001. Kommunesammenlikning gir et nyttig 
fugleperspektiv på kommunen.  
 
En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-
sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 
rekke kilder (metodetriangulering), informanters kontroll av tekstelementer, kommunens 
verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.  
 
Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  
 
Dato:  Aktivitet:  
24.11.2015: 
 
26.1.2016: 
20.5.2016: 
15.6.2016: 
 
28.6.2016: 
11.8.2016: 
12.8.2016: 
6.9.2016: 
13.9.2016: 
26.9.2016: 

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Internkontroll.  
Kontrollutvalget godkjente prosjektplan. 
Oppstartsbrev sendt rådmann Audun Fiskvik. 
Oppstartsmøte avholdt med virksomhetsleder for Fellestjenester Arne Rønhovde, 
som rådmannen utnevnte til kontaktperson for prosjektet.  
Møte med rådmannen. 
Møte med kvalitetsrådgiver Heidi P. Grøtvedt. 
Møte med avdelingsleder for innkjøpsavdelingen (innkjøpsleder) Ulla Listerud.  
Møte med kommunalsjef for Oppvekst Jane Short Aurlien. 
Møte med kommunalsjef for Velferd Marit Rød Kronborg. 
Møte med virksomhetsleder for Økonomi (økonomisjef) Terje Trovik. 

5.12.2016: Verifisering av revisjonsrapport.  
28.12.2016: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  
10.1.2017: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sent til Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  
24.1.2017: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato. Personers navn oppgis første gang, deretter tittel. 
 
Revisor takker for godt samarbeid med Ski kommune i prosjektet. Rådmannens uttalelse til 
revisjonsrapporten ligger i vedlegg.  
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3 KONTROLLMILJØ 

 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 

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

3.2 Fakta 

3.2.1 Generelt 

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

 
 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB): Kostra-tabell A. Finansielle nøkkeltall og adm,, styring og fellesutgifter. 
SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Kostra-gruppen er liknende kommuner – mest 
korrekt å sammenlikne med. Kostra-gruppe 13 består av "Store kommuner [over 20 000 innbyggere] utenom de 
fire største byene". 49 kommuner, bl.a. 9 Akershus-kommuner: Ski, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog, 
Skedsmo, Nittedal, Ullensaker og Eidsvoll. 
 
Ski kommunes utgifter til administrasjon og styring lå (2015) 5 % under Kostra-gruppe 13 og 
11 % under Akershus-kommunene.  
 
Holdning til internkontroll 
Rådmannen poengterer at både rådmannens ledergruppe og virksomhetslederne har en positiv 
holdning til internkontroll og ser det som nyttig. Kunnskapen om internkontroll blant 
kommunens ansatte kan bli bedre.  
Rådmannen opplyser at Ski kommune har deltatt i KS' effektiviseringsnettverk, der intern-
kontroll var ett av temaene på samlingene. Kvalitetsrådgiver var kommunens kontaktperson i 

Problemstilling nr. 1: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om 
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder kontrollmiljøet og etablering av 
fundament for internkontroll. 
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nettverket; også rådmann og kommunalsjefer har deltatt på enkelte samlinger. 
 
Kvalitetsrådgiver holdt høsten 2014 kurs i internkontroll for kommunens virksomhetsledere 
og barnehagestyrere. Kurset tok for seg tre elementer: 

• Sektorovergripende internkontroll. 
• Tjenestespesifikk internkontroll. 
• Interkontroll i støtteprosesser.  

 
Kvalitetsrådgiver besøkte i 2015 alle virksomheter (unntatt tre). Temaet på møtene var bruken 
av Kvalitetslosen: 

• Hvordan finne fram i Kvalitetslosen i Ski kommune?  
• Avviksprosedyre ble gjennomgått. 
• Utarbeide/oppdatere dokumenter som sikrer arbeidsprosesser.  
• Virksomhetenes utfordringer i bruk av Kvalitetslosen.  

 
Kvalitetsrådgiver deltok i 2015 og 2016 på tre virksomhetslederforum og ett rektormøte der 
internkontroll var tema, bl.a. bruk av Kvalitetslosen og avvikshåndtering.  
 
I revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne ble de spurt om de er enige i en del 
påstander vedrørende holdninger til internkontroll. 26 virksomhetsledere svarte:  
 

5.15

4.65

4.88

5.08

Kommunens ledelse er opptatt av internkontroll  

Som virksomhetsleder har jeg tilstrekkelig kompetanse om  
internkontroll. 

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

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

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
  
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Svarene gjengis i 
diagrammet som gjennomsnittskår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetslederne mener at kommunens ledelse er opptatt av intern-
kontroll. Om lag halvparten av virksomhetslederne er bare delvis enig i at de har tilstrekkelig 
kompetanse innen internkontroll; den andre halvparten er enten enig eller helt enig i at de har 
tilstrekkelig kompetanse.  
 

Etikk 
Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (revidert 22.6.2016) er inndelt i følgende 
kapitler: 

1. Integritet og omdømme. 
2. Kommunens interesser – personlige interesser. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune 11 

3. Habilitet. 
4. Forvaltning av kommunens ressurser. 
5. Forretningsmessige forhold. 
6. Åpenhet. 
7. Taushetsplikt. 

 
Forordet poengterer at Ski kommunes verdigrunnlag for all mellommenneskelig kontakt er 
"åpenhet og respekt". Kapittel 4 pålegger at "Kommunens ressurser ivaretas på den mest 
hensiktsmessige og rasjonelle måte". Arbeidsreglement for ansatte i Ski kommune (2013) 
bestemmer i § 26 at alle ansatte plikter å gjøre seg kjent med kommunens etiske retnings-
linjer. 
 
De etiske retningslinjene er sentrale i det arbeidet kommunens ansatte utfører, poengterer 
rådmannen. Alle ansatte skal ha opplæring i de etiske retningslinjene. Ski kommunes Infor-
masjonshefte for nyansatte 2015 redegjør (pkt. 1.1) for at kommunen har utarbeidet etiske 
retningslinjer, som er vedlagt informasjonsheftet. Kommunalsjef for Velferd mener at 
kollegaveiledningen på nettverksmøtene er en viktig arena for å diskutere etiske spørsmål.  
 
Ski kommune meldte seg inn i Transparency International i mars 2015. Medlemskapet 
forplikter kommunen til å praktisere nulltoleranse for korrupsjon, samt å jobbe for å øke 
bevisstheten og kunnskapen rundt etiske utfordringer og dilemmaer, slik at kommunen står 
bedre rustet til å ta avstand fra uetisk praksis. 
 
Revisor spurte virksomhetslederne om de er enige i en del påstander om etikk i Ski kommune:  

5.32

5.42

4.88

4.68

Kommunens ledelse har fokus på etiske problemstillinger.

Jeg er godt kjent med kommunens etiske retningslinjer.

Mine medarbeidere er godt kjente med kommunens etiske  
retningslinjer

Vi har ofte diskusjoner omkring etiske problemstillinger ved min  
virksomhet.

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetsledere mener de er godt kjent med kommunens etiske 
retningslinjer, men at kunnskapen er noe mindre hos medarbeiderne. Etter virksomhets-
ledernes oppfatning har kommunens ledelse fokus på etikk.  
 
Fordeling av ansvar og myndighet 
Delegeringsreglement i Ski kommune (2011) er supplert med Delegering av fullmakt fra 
rådmannen (2013), som delegerer følgende myndighet og ansvar til virksomhetslederne: 

• Budsjettansvar for samtlige konti innenfor virksomhetens område. 
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• Myndighet til å omfordele innen virksomhetens budsjett. 
• Ansvar for å påse at virksomhetens aktivitetsnivå og ressursbruk ligger innenfor 

vedtatt budsjettramme og er i tråd med de mål som ligger som forutsetning. 
• Ansvar for å utøve sin myndighet i tråd med kommunens økonomireglement. 
• Ansvar for at innkjøpsreglementets rutiner følges i virksomheten. 
• Attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor tildelt budsjettramme. Myndigheten 

kan ikke brukes til å pådra kommunen framtidige utgifter ut over årsbudsjettets 
ramme.  

 
Kommunalsjefenes myndighet er ikke beskrevet. Kommunalsjefene kan i følge reglementet 
likevel videredelegere generell anvisningsmyndighet til én person per virksomhet som innehar 
stedfortrederfunksjon e.l. for virksomhetsleder. I tillegg kan kommunalsjefene videredelegere 
anvisningsmyndighet til fag-/avdelingsledere på utvalgte steds- og artskonti innenfor 
virksomheten. Stillingsbeskrivelser gir kommunalsjefer ansvar for: 

• Å lede og utvikle eget ansvarsområde. 
• Å ha personalansvar for virksomhetsledere som rapporterer til stillingen. 
• Budsjettering, økonomistyring og oppfølging av den økonomiske styringen av hvert 

virksomhetsområde som rapporterer til kommunalsjef. 
• Å initiere, lede og gjennomføre organisasjons- og administrative prosesser og andre 

endringsprosesser innen eget ansvarsområde. 
• Å delta i rådmannens ledergruppe og dermed ha medansvar for den totale administra-

tive styringen og utviklingen av kommunen. 
• Arbeid overfor hovedutvalg. 
• Å delta i aktuelle nettverk og arenaer for samarbeid, møter og drøftinger med politisk 

ledelse og tillitsvalgte. 
 
Ingen virksomhetsledere bør være i tvil om hvilket ansvar de har for å oppfylle virksomhetens 
mål økonomisk og administrativt, etter rådmannens vurdering.  
 
Virksomhetene er samlet i nettverk som tilsvarer kommunalområdene. Nettverkene, som har 
møter hver 14. dag, er arenaer for virksomhetene til å samhandle, samt gi kommunalsjefene 
oversikt over hva som rører seg i virksomhetene. Temaer på møtene er kollegial veiledning og 
informasjon fra/til kommunalsjefen. Kommunalsjef for Velferd mener at nettverkene har en 
viktig strategisk rolle: Virksomhetslederne ser helheten på en bedre måte, og de bidrar i 
styringen av kommunen. Nettverket har utarbeidet de kommunale målene for sitt område.  
 
Kommunalsjef for Velferd mener videre at Ski kommune har en klar struktur, rollefordeling 
og ansvar på de ulike nivåer. Økonomi følges godt opp av økonomiavdelingen, som deltar på 
nettverksmøter ved behov.  
 
Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune (2014) fastsetter i kapittel 
IV (s.14) at kommunens kvalitetsutvalg består av rådmannens ledergruppe med kvalitetsråd-
giver som sekretær. Kvalitetsutvalgets mandat er: 

• Sette overordnede mål for kvalitetsutviklingsarbeidet og beslutte satsningsområder. 
• Organisere og lede kommunens kvalitetsutviklingsarbeid innen tjenesteproduksjon og 

arbeidstakernes HMS. 
• Godkjenne retningslinjer som vedrører hele kommunen (mer enn én virksomhet).  
• Utvikle og revidere kommunens kvalitetssystem.  
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• Fatte vedtak om bruker- og medarbeiderundersøkelser i kommunen.  
 
Kvalitetsutvalget har månedlige møter. Kvalitetsrådgiver deltar og kommer med innspill, bl.a. 
om avvikshåndtering. 
 
Kvalitetsarbeidet i virksomhetene skal ledes og koordineres av virksomhetsleder og dennes 
ledergruppe. Revisor stilte spørsmål om dette: 
 
"Forventninger til meg som leder er tydelig kommunisert". 
Virksomhetsledernes svar: 

0.0%

0.0%

3.8%

11.5%

50.0%

34.6%

0.0%

Helt uenig

Uenig

Delvis uenig

Delvis enig

Enig

Helt enig

Vet ikke/ikke relevant

100%80%60%40%20%0%

Prosent

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som en påstand.  

Diagrammet viser at 84 % av virksomhetslederne er enig/helt enig i at forventninger til dem er 
tydelig kommunisert. Om lag 4 % er delvis uenig i dette. Alle virksomhetsledere (unntatt én) 
oppgir at de har inngått en lederavtale.  
 
Kompetanse 
Follo distriktsrevisjons forvaltningsrevisjonsrapport Omorganisering – økonomi og IKT 
(3.3.2016) for Ski kommune tok bl.a. for seg kompetanseutvikling. Rapporten opplyser at 
kommunen har endret rutinene for prioritering av sentrale kompetansetiltak, iverksatt nye 
rutiner for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser og igangsatt et lederutviklingspro-
gram. HR-tiltakene (Human Resources) skal være målrettet og i samsvar med kommunens 
strategiske satsingsområder, slik de fremkommer i kommuneplanen. Virksomhet HR ble 
etablert i 2013, noe som har gitt HR-funksjonen et faglig løft og understøtter kommunens 
strategiske målsettinger. Administrasjonen er for øvrig fornøyd med rekrutteringen til ledige 
stillinger i kommunen. 
 
Ski kommune har utarbeidet Sentral kompetanseplan 2015. Planen angir mål og tiltak for 
kommunalområdene Velferd, Oppvekst, Samfunn og Administrasjon.  
 
Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune (2015) opplyser (s. 13) at 
kommunens kompetanseplan består av en overordnet del og en del per virksomhet. Ski 
kommune har også en Veileder for strategiske kompetanseplaner i Ski kommune (2014), der 
forordet opplyser: "Denne veilederen er ment som en mer utfyllende forklaring til arbeidet 
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med virksomhetens strategiske kompetanseplaner. Den tar for seg kompetanseplanens forank-
ring og ambisjoner, nettverkenes overordnede mål og føringer, samt forklarer de enkelte 
elementene i planen".  
 
Kommunalsjef for Velferd opplyser at det er utarbeidet en helhetlig kompetanseplan Velferd, 
som kommunens kompetanserådgiver bisto med å utarbeide. Kompetanserådgiver arbeider 
med kompetanseutvikling i alle virksomheter, herunder å koordinere opplæringen. Kompe-
tanserådgiver har også ansvar for å tildele utdanningsstipend. Også kreftkoordinator og 
demenskoordinator er viktige for kompetansen i virksomhetene. 

Revisor spurte virksomhetslederne om de er enige i en del påstander om kompetanse i 
kommunen. Virksomhetslederne svarte slik:  
 

5.38

4.81

4.85

Det er gjennomført systematiske  
vurderinger av virksomhetens  

kompetansebehov.

De ansatte får i tilstrekkelig grad anledning  
til å delta på kurs eller videreutdanning.

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

regelverk på området

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetslederne oppgir at systematisk vurdering av virksomhetens 
kompetansebehov gjennomføres i stor grad. Når det gjelder spørsmålet om de ansatte får 
tilstrekkelig grad av mulighet til å delta på kurs og om det er tilfredsstillende kompetanse i 
virksomhetene til at krav og regelverk blir oppfylt, er skåren fra virksomhetslederne noe 
lavere. Omlag 11 % av virksomhetslederne er uenig eller delvis uenig i at de ansatte får 
anledning til å delta på kurs eller videreutdanning i tilstrekkelig grad. 8 % er uenig/delvis 
uenig i at de har tilstrekkelig kompetanse i sin virksomhet til å oppfylle krav og regelverk på 
området. 

3.2.2 Kontrollmiljø – innkjøp 

Ski kommune opprettet en egen innkjøpsavdeling i 2012, under virksomhet Fellestjenester. 
Innkjøpsavdelingen består av avdelingsleder (innkjøpsleder) og fire rådgivere. Innkjøpsleder 
oppgir at organisasjonen fortsatt er ung og under utvikling. En av rådgiverne er for tiden 
avsatt til å jobbe med implementering av innkjøpssystemet – Agresso Innkjøp.  
 
Innkjøp gjennomføres slik:  

• Innkjøp over 500 000 kr (alle beløp eks. mva): Gjennomføres av innkjøpsavdelingen. 
• Innkjøp på 100 000–500 000 kr: Kan gjennomføres av virksomhetene med 

kvalitetssikring fra innkjøpsavdelingen. I praksis gjennomfører innkjøpsavdelingen 
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flesteparten av alle innkjøp over 100 000 kr.  
• Innkjøp under 100 000 kr: Gjennomføres av virksomhetene; innkjøpsavdelingen 

veileder etter behov. 
 
All innkjøpsfaglig kompetanse er samlet i innkjøpsavdelingen, som er kommunens spesialist 
på offentlige anskaffelser. Innkjøpsleder oppgir at avdelingen har god kompetanse, men det 
trengs løpende påfyll i et komplekst fagområde. 
 
De som gjennomfører innkjøp i virksomhetene, skal ha kjennskap til Lov om offentlige 
anskaffelser (1999), Forskrift om offentlige anskaffelser (2006) og Innkjøpsreglement for Ski 
kommune (2014). Innkjøpsleders inntrykk er at virksomhetene har "veldig respekt" for lov-
verk og reglement for innkjøp. Innkjøpsleder mener videre at Ski kommune er i en positiv 
utvikling på innkjøpsområdet. 
 
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor følgende påstander om Ski kommunes innkjøp. 
Virksomhetslederne svarte:  
 

4.71

4.83

4.72

Samarbeidet med innkjøpsavdelingen  
fungerer bra

Virksomheten min får den hjelpen de  
trenger fra innkjøpsavdelingen

Virksomheten min har kompetanse til å  
gjøre innkjøp i samsvar med kommunens  

rutiner

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetslederne gjennomgående er fornøyde med samarbeidet med 
innkjøpsavdelingen: 61 % oppga at de er enig eller helt enig i at samarbeidet fungerer bra; 12 
% svarte at de er delvis uenig i dette. De fleste av virksomhetslederne mener at de får den 
hjelpen de trenger fra innkjøpsavdelingen. Virksomhetslederne har med noen unntak vurdert 
at virksomhetens innkjøpskompetanse er relativ god. 
 
Innkjøpsleder gir uttrykk for at innkjøpsavdelingen har for lite tid til å jobbe med den strate-
giske delen av innkjøpene i Ski kommune. Etter hennes mening har kommunen et potensial 
for bedre strategiske innkjøp, men dette krever ressurser som avdelingen ikke har i dag. Nye 
IT-verktøy vil hjelpe noe, men man trenger også flere ansatte til bedre å følge opp kontrakter, 
markedsundersøkelser og innkjøpsanalyser. 
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3.3 Vurdering 

3.3.1 Kontrollmiljø generelt 

Kvalitetsrådgiver står sentralt i Ski kommunes arbeid med internkontroll. Virksomhetslederne 
gir høy skår på spørsmålet om kommunens ledelse er opptatt av internkontroll, og de anser at 
de selv har relativt god kompetanse på området. 
  
Alle ansatte må forholde seg til Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune (2016); 
nyansatte får opplæring i dette. Spørreundersøkelsen viser at virksomhetslederne mener at 
lederne har fokus på etiske retningslinjer. Sin egen kompetanse på området anser de som god. 
 
Ansvarsforhold er tydelig gjennom kommunens delegeringsreglement. Etter rådmannens 
vurdering er alle virksomhetsledere i tilstrekkelig grad kjent med sitt ansvar. Virksomhets-
lederne har i stor grad bekreftet dette gjennom sine svar i spørreundersøkelsen. 
 
Systematisk vurdering av ansattes kompetanse blir gjennomført, ifølge virksomhetsledernes 
svar på spørreundersøkelsen og intervju med sentrale personer. Noen virksomhetsledere er 
ikke enige i at medarbeiderne i tilstrekkelig grad får delta på kurs eller videreutdanning. To av 
virksomhetsledere har svart at de mener at virksomheten ikke har tilstrekkelig kompetanse til 
å oppfylle lovkrav. Dette bør kommunen ta tak i. 
 
Økonomiske forutsetninger for internkontroll er tilnærmet like gode i Ski kommune som i 
sammenliknbare kommuner. Kommunen har fokus på internkontroll. Etter revisors vurdering 
eksisterer det et godt kontrollmiljø i Ski kommune. 

3.3.2 Innkjøp 

Innkjøpsavdelingen er Ski kommunes kompetansesenter for offentlige anskaffelser. Innkjøps-
reglement for Ski kommune (2014) beskriver ansvarsforhold i innkjøpsprosesser. Det ligger 
således til rette for at kontrollmiljøet for innkjøp er godt. Virksomhetslederne gir i spørre-
undersøkelsen uttrykk for at de er godt fornøyd med samarbeidet med innkjøpsavdelingen.  
 
Regelverket for offentlige anskaffelser er komplekst, og feil i innkjøpsarbeidet kan få økono-
miske og rettslige konsekvenser for kommunen. Innklaging til Klagenemnda for offentlige 
anskaffelser (KOFA) kan gi omdømmetap for kommunen. Revisor har gjennomført et søk i 
KOFAs register for klagesaker de siste fire årene. Ski kommune har ikke fått noen dom her.  
 
Innkjøpsleder oppgir at innkjøpsavdelingen er presset på tid og trenger flere medarbeidere. 
Revisor antar at rådmannen vil vurdere innkjøpsavdelingens behov i forhold til andre behov 
ved utarbeiding av Budsjett og handlingsplan 2017–2020. 
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4 RISIKOVURDERINGER OG RAPPORTERING 

 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 

• Det bør foretas risikovurdering av hvilke forhold som kan hindre måloppnåelsen. 
• Relevante mål som det skal styres etter, må være etablert. 
• Det må iverksettes tiltak som motvirker de risikoer som er avdekket. 

4.2 Fakta 

4.2.1 Generelt 

Målstyring 
Kommuneplan 2011–2022 definerer Ski kommunes langsiktige mål og danner grunnlag for 
årsbudsjett og fireårig handlingsplan (økonomiplan). Budsjett og handlingsplan 2016–2019 
oppsummerer (s. 63) kommuneplanens mål i fire punkter: 

• Ski kommune skal ha et godt tilbud til innbyggerne. 
• Ski kommune skal ha en bærekraftig økonomi. 
• Ski kommune skal være en aktiv og ansvarsfull samfunnsutvikler. 
• Ski kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. 
 

Det tidligere "overordnet målkart" erstattes i Budsjett og handlingsplan 2016–2019 av mål- 
og resultatkjeden. Dette er i tråd med vedtak i Budsjett og handlingsplan 2015–2018. 
 
Budsjett og handlingsplan 2016-2019 sier i kapittel 6.1: "Mål settes for å vise hva kommunen 
skal oppnå. For å nå målene må det skapes resultater som kan måles. Disse sammenhengene 
er viktige verktøy for å utarbeide relevante analyser som sikrer god styringsinformasjon i 
virksomhetene og for både administrativ og politisk ledelse. Resultatdokumentasjon er 
nødvendig for at innbyggerne i kommunen skal være sikre på at kommunens midler blir 
anvendt best mulig." 
 
Mål- og resultatkjeden beskriver kommunens definerte mål med tilhørende resultater: 

 
Kilde: Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2016–2019 (s. 64). 
 
Mål- og resultatkjeden har blitt utarbeidet gjennom en prosess hvor både politikere, 
rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og tillitsvalgte har deltatt. Dette legger grunn-
laget for et bredt eierskap og dermed vilje til å bruke mål- og resultatkjeden.  
 

Problemstilling nr. 2: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om 
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder risikovurderinger og rapportering/ 
aggregering til ledelsesnivået. 
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Før hvert mål står det ett eller flere resultater, som bidrar til at målet blir oppnådd. En 
indikator beskriver direkte eller indirekte i hvilken grad kommunen når sine resultater. 
 
De fire målene gjelder kommunen som helhet. Målene er like viktige og interessante 
sett fra et overordnet ståsted. I dette kapittelet (i budsjett og handlingsplan) omtales likevel 
bare overordnede resultater for målene for økonomi, samfunnsutvikling og medarbeidere. 
Resultater knyttet til målet om godt tilbud til innbyggerne, omtales i tjenestekapitlene. 
 
I mål- og resultatkjeden skal det angis en verdi som sier noe om utgangspunktet for videre 
utvikling på resultatsiden, nemlig faktisk nivå 2014. Ettersom det er første gang mål- og 
resultatkjeden tas i bruk, beskrives også resultater som nå måles for første gang. I fremtidige 
budsjett og handlingsplaner vil historiske tall på alle resultater fremgå. 
 
Resultatkravene til virksomhetene er de målene som framgår av budsjett og handlingsplanen. 
Ifølge rådmannen er målene tema på alle møter med virksomhetsledere. Kommunestyret 
måler rådmannen på om kommunen når de mål som er satt. For 2016 er det utarbeidet flere 
detaljerte mål for virksomhetene enn tidligere. Virksomhetene selv har kommet med forslag 
til hva som bør måles. Målene er tilslutt satt sammen av ledergruppen og vedtatt av kommu-
nestyret. Rådmannen er opptatt av at det skal settes realistiske mål og at virksomhetene skal 
ha realistiske budsjetter. 
 
Risikovurderinger 
I følge rådmannen gjennomføres det ikke overordnede risikovurderinger i Ski kommune. 
Kommunalsjef for Oppvekst bekrefter at det ikke gjøres overordnede risikovurderinger av 
kommunens fastsatte mål.  
 
Den årlige budsjettprosessen starter med at rådmannen sender ut et budsjettrundskriv til virk-
somhetene, som drøftes i virksomhetslederforum. Konsekvensutredninger av aktuelle 
endringer eller besparelser utarbeides, og i denne forbindelse foretas risikovurderinger. 
Virksomhetene oppfordres til å være tydelige på hva man får gjort med budsjettet og hva som 
må prioriteres bort. Konsekvenser av prioriteringer må komme fram.  
 
Kvalitetsrådgiver opplyser at rådmannen har satt fokus på at virksomhetene skal gjennomføre 
risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) der dette er nødvendig. Avvikssystemet brukes 
til å vurdere behovet for risikoanalyser; på tjenesteområder med mange avvik bør risikoana-
lyse gjennomføres.  
 
Med bakgrunn i folkehelseloven (2011) § 5 har Ski kommune utarbeidet Kunnskapsdokument 
– en oversikt over helsetilstanden i Ski kommune (2014). I innledningen heter det: "I kunn-
skapsdokumentet har vi samlet informasjon og opplysninger fra forskjellige pålitelige kilder 
som vurderes å være viktige for utarbeidelse av overordnede kommunale planer. Det har vært 
et mål at den kunnskapen som fremkommer i dokumentet, skal være objektiv og sann." 
 
Kommunalsjef for Oppvekst opplyser at Ski kommune er i gang med å utarbeide Strategiplan 
Oppvekst 2016–2025 (Sammen om skikkelig god oppvekst). Strategiplanen ble vedtatt i 
kommunestyret 7.12.2016.  
  
Kladdeskjema risikovurderinger (20.9.2016) er utarbeidet for å foreta risikovurderinger. En 
metodikk for vurdering av risiko for informasjonssikkerhet er utarbeidet (Informasjon 
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vedrørende risiko- og sårbarhetsanalyse ROS 2014). 
 
Kvalitetsrådgiver er pådriver for en mer planmessig bruk av risikovurderinger i virksom-
hetene. Hun gir bl.a. opplæring i ROS-modulen i Kvalitetslosen.  

Flere virksomheter har utarbeidet ROS-analyser. Virksomhet Kommunalteknikk utarbeider 
eksempelvis ROS-analyser for vann og avløp, som arkiveres i fagsystemet (ikke i Kvalitets-
losen). 

I spørreundersøkelsen ble virksomhetslederne forelagt en del påstander om mål- og risikovur-
deringer. Virksomhetslederne svarte slik:   
 

5.50

4.30

5.00

4.76

Virksomheten jeg leder har klare mål som vi skal nå.

Vi gjennomfører risikovurderinger av målene vi styrer  
mot.

Vi gjennomfører evalueringer av om vi  når våre mål.

Vi har utarbeidet tiltak for å møte risikoområdene som  
er avdekket

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at det er stor enighet blant virksomhetslederne om at de har klare mål som 
skal nås. Når det gjelder å gjennomføre risikovurderinger av målene, spriker svarene: 38 % 
oppga at de er enige eller helt enige i at det det er gjennomført risikovurderinger av målene. 
11 % var uenig eller delvis uenig i påstanden, mens 11 % vet ikke om det er gjennomført 
risikovurderinger. 
 
65 % av virksomhetslederne bekreftet at tiltak for å møte avdekkede risikoområder er 
utarbeidet. Ingen har svart at de er uenige i påstanden, men 3,8 % svarte "vet ikke".  
 
På påstanden "det gjennomføres risikovurderinger i forbindelse med utarbeidelse av rutiner og 
prosedyrer" har virksomhetslederne svarte følgende: 
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Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som en påstand 
 
Diagrammet viser at 42 % er enig/helt enig i at det gjennomføres risikovurderinger; 42 % er 
delvis enig. De aller fleste virksomhetslederne svarer altså på den positive siden av skalaen. 

4.2.2 Risikovurderinger – innkjøp 

Innkjøpsleder opplyser at det ikke gjennomføres konkrete risikovurderinger på innkjøps-
området, men flere elementer inneholder risikoreduksjon. Innkjøpsreglement for Ski kommune 
redegjør for fullmakt for signering av kontrakt for alle kjøp over 100 000 kr. For kjøp under 
100 000 kr er det utarbeidet retningslinjer.  
 
I alle anbudsopplegg som innkjøpsavdelingen gjennomfører, utarbeides framdriftsplan for 
hele innkjøpsprosessen. Ønsket kontraktsdato fastsettes, og forutgående milepæler tidfestes. 
Alt av reglement, retningslinjer og dokumentmaler i innkjøpsarbeidet er tilgjengelig på 
kommunens intranett og i Kvalitetslosen.   
 
Innkjøpsavdelingens årsplan gir oversikt over alle anbud som skal gjennomføres i løpet av 
året. Årsplanen baserer seg på behov for bistand innmeldt av virksomhetene. Store innkjøpere, 
som virksomhetene Kommunalteknikk og Eiendom, har møter med innkjøpsavdelingen der 
deres bistandsbehov gjennomgås. 
 
Innkjøpsavdelingen har god kommunikasjon med rådmannens ledergruppe; innkjøpsleder 
deltar på enkelte ledermøter og informerer om aktiviteten i avdelingen. Det gjennomføres 
også møter med kommunalsjefer angående enkeltsaker ved behov. Innkjøpsleder tar sikte på 
at innkjøpsrapporteringen blir mer formalisert fra 1. halvår 2017. 

4.3 Vurdering 

4.3.1 Risikovurderinger og rapportering generelt 

Ski kommune la om sitt målstyringsopplegg i Budsjett og handlingsplan 2016–2019, der mål- 
og resultatkjeden ble innført. Første rapportering på kommunens nye mål vil komme i 
årsrapport for 2016.  
 
COSO-modellen innebærer at det fastsettes mål som risikovurderes: Virksomhetene vurderer 
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hva som kan hindre dem i å nå sine mål. Risikovurderingene danner grunnlag for kommunens 
tiltak for å håndtere risiko.  
 
Ski kommune har ikke et system for risikovurdering på overordnet nivå og av de vedtatte 
målene, men det gjennomføres likevel en del risikovurderinger i kommunen: I budsjettproses-
sen gjennomføres risikovurderinger knyttet til innsparinger. Rutinebeskrivelser utarbeides 
med utgangspunkt i risikovurderinger. I spørreundersøkelsen svarer mange virksomhetsledere 
at de gjennomfører risikovurderinger av målstyringen, og at de har utarbeidet tiltak for å møte 
avdekket risiko. Kommunen gjør tydeligvis en del på dette området uten at det er systemati-
sert og fullstendig dokumentert. 
 
Ski kommune bør derfor i større grad gjennomføre og dokumentere systematiske risiko-
vurderinger av kommunens mål og risikoreduserende tiltak.  

4.3.2 Innkjøp 

På innkjøpsområdet er det ikke satt konkrete mål; risikovurderinger på området er heller ikke 
gjennomført. Innkjøpsreglementet er imidlertid utformet slik at risiko ved innkjøp er redusert, 
bl.a. med innkjøpsregler (fullmakter).  
 
Leder av innkjøpsavdelingen gir uttrykk for at avdelingen har for liten bemanning i forhold til 
sine oppgaver. Det bør derfor foretas en risikovurdering av innkjøpsarbeidet, herunder om 
dagens opplegg er tilstrekkelig, om rutinene kan effektiviseres eller om bemanningsøkning er 
nødvendig.  
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5 KONTROLLAKTIVITETER 

 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 

• Ski kommune bør ha et dokumenthåndteringssystem for retningslinjer, 
rutinebeskrivelser og handlingsplaner der dokumentene er oppdaterte og tilgjengelige. 
Dokumentene bør være kjent blant de ansatte.  

• Ski kommune bør ha et system for å systematisere avvik. 

5.2 Fakta 

5.2.1 Generelt – kvalitetssystem 

Dokumenthåndtering 
Compilo AS, Fornebu, har utviklet Kvalitetslosen og levert programvaren til over 200 
kommuner. IT-systemet består av moduler for dokumenthåndtering, ROS-analyse og avviks-
system, som til sammen betegnes kvalitetssystem.4 Også andre IT-systemer, som økonomi-
system, og manuelle rutiner rundt IT-systemene, inngår i begrepet kvalitetssystem.5  
 
Ski kommune inngikk kontrakt med Compilo AS om kjøp (abonnement) i mai 2012. Mange 
ansatte fikk opplæring i 2012 og 2013. Dokumenter med retningslinjer og prosedyrer kom 
etter hvert på plass i Kvalitetslosen.  
 
Ski kommunes kvalitetsdokumentasjon – reglementer, retningslinjer, prosedyrer, skjemaer og 
brevmaler – blir lagret i modulen for dokumenthåndtering. Systemet gir ledere oversikt og 
kontroll over hvilke dokumenter, med oppdateringer, som legges i kvalitetssystemet. Systemet 
gir full historikk på alle dokumenter, som tildeles en sporbar ID (jf. ISO 9001:2008). 
 
Kvalitetsutvalget skal sikre ensartet praksis i kommunens kvalitetsarbeid. Kvalitetsutvalget 
består av rådmannens ledergruppe og er et bindeledd mellom rådmannen og virksomhetene. 
Kvalitetsutvalget godkjenner overordnede styringsdokumenter, som gjelder for mange virk-
somheter. Dokumenter som bare gjelder en enkelt virksomhet, godkjennes av virksomhets-
leder og arkiveres i Kvalitetslosen av virksomheten selv.  
 
Kvalitetsrådgiver er sekretær for kvalitetsutvalget og legger saker fram for utvalget, samt 
utarbeider saksframlegg til politisk nivå. Kvalitetsrådgiver arkiverer og følger opp styrings-
dokumentene i Kvalitetslosen og koordinerer alle brukerundersøkelser.  
                                                           
4 "Kvalitetslosen" er egentlig det tidligere varemerket for IT-systemet, men siden navnet er innarbeidet i Ski 
kommune, velger vi å benytte det i rapporten. "Vi har utviklet kvalitetssystemet til å bli et styringssystem, med 
flere nye moduler, bl.a. årshjul og prosesstyring," skriver Compilos daglige leder John Tonheim til revisor.  
5 Kvalitetshåndbok for arbeid med kvalitetsforbedring i Ski kommune definerer følgende: "Et kvalitetssystem 
skal sikre at kvaliteten på den enkelte kommunale tjeneste utvikles og styres i samsvar med vedtatte gjeldende 
lover og forskrifter, de planforutsetninger som er gitt i gjeldende Kommuneplan samt de vedtatte 
tjenestebeskrivelser og evt. serviceerklæringer som er gitt."  

 

Problemstilling nr. 3: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om 
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder kontrollaktiviteter og rapportering av 
avvik til ledelsesnivået. 
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Kvalitetsrådgiver leder opplæringen i Kvalitetslosen. Alle virksomheter har utnevnt super-
brukere, som har ansvar for opplæring i sin virksomhet. Et nettverk for superbrukere har 
månedlige møter.  
 
Alle ansatte har lesetilgang til alle dokumenter i Kvalitetslosen. En prosedyre for utarbeiding 
av prosedyrer foreligger. Alle prosedyrer må oppdateres (revideres) innen 12 måneder. 
Ansvarlig for prosedyren får automatisk beskjed fra Kvalitetslosen om at det må gjøres.  
 
For alle dokumenter angis minst fem søkeord i Kvalitetslosen, slik at det skal være lett å finne 
ønskede dokumenter med søkemotoren. Den ansatte kan legge dokumenter som "favoritter", 
for lett tilgang.  
 
Kvalitetsrådgiver bistår ved utarbeiding av prosedyrer i virksomhetene dersom de ønsker det. 
Spesielt er det fokus på mål for prosedyren og hvem den gjelder for. Også HMS-rådgiver 
bidrar. Kvalitetsrådgiver deltar i en del ledermøter i virksomhetene for å informere om 
Kvalitetslosen.  
 
Kommunalsjef for Oppvekst opplyser at man har fokus på å ha gode og relevante rutinebe-
skrivelser/prosedyrer. Rådmannen er av den oppfatning at kommunens kvalitetssystem – 
Kvalitetslosen – fungerer bra; de ansatte benytter det i stor utstrekning. 
 
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor påstander om bruken av Kvalitetslosen. 
Virksomhetslederne svarte: 
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4.00

4.27

4.40

Kvalitetslosen er et nyttig hjelpemiddel for å nå virksomhetens mål  
og ivareta lovpålagte oppgaver.

Innføringen av Kvalitetslosen har gått smertefritt.

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.

I forbindelse med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer  
gjennomføres det risikovurderinger

6.005.004.003.002.001.00

Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at hovedtyngden av virksomhetslederne er av den oppfatning at Kvalitets-
losen er et godt hjelpemiddel for å nå mål og ivareta lovpålagte oppgaver. De oppgir videre at 
de er godt kjent med relevante dokumenteter i Kvalitetslosen. De anser at deres medarbeidere 
er noe mindre kjent med dokumentene; 34 % av virksomhetslederne er uenig eller delvis 
uenig i at medarbeiderne er godt kjent med relevante dokumenter. De fleste virksomhetsledere 
mener at det er utarbeidet tilstrekkelig med skriftlige rutiner og prosedyrer, men 15 % er 
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likevel ikke enig i dette. På spørsmål om innføringen av Kvalitetslosen har gått smertefritt, 
spriker svarene mye; 54 % av virksomhetslederne er på den negative delen av skalaen.  
 
ROS-analyse 
Kvalitetslosen inneholder en modul for risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Det er 
utnevnt noen prosessledere for ROS-analyser, som har tilgang til ROS-modulen og innlegging 
av dokumenter. Kvalitetslosens superbrukere skal etter hvert overta dette arbeidet.  
 
Avvikshåndtering 
Kvalitetslosen inneholder en modul for avvik, som Ski kommune benytter som sitt avviks-
system. I henhold til avviksprosedyren skal ansatte skrive avvik direkte inn i modulen. Virk-
somhetsleder får e-post om at avvik er skrevet, og har da 30 dager på å lukke (rette opp) 
avviket. Skjer ikke det, meldes avviket automatisk videre til kommunalsjef. Den ansatte som 
har meldt avviket, kan følge en logg som viser hva som blir gjort med avviket.  
 
Statistikk fra avviksregistreringen tas ut hvert tertial og forelegges rådmannens ledergruppe. 
Virksomhetene rapporterer totalt avvik per tertial. I henhold til mal for rapporteringen skal 
virksomhetene svare på spørsmål om: 

• Antall meldte avvik vurdert opp mot virkeligheten.  
• Iverksatte tiltak på bakgrunn av avvik. 
• På hvilke områder er det utført ROS-analyse?  

[ 
 
I spørreundersøkelsen fremsatte revisor noen påstander om bruken av Kvalitetslosen. 
Virksomhetslederne svarte:  
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Mine medarbeidere er godt kjent med avvikssystemet i  
Kvalitetslosen

Avvik som skal registreres blir registrert.

Vi rapporter jevnlig på avvik fra målene.

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

Rådmannen er tilstrekkelig informert om de krav og utfordringer som  
gjelder for min virksomhet
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Gjennomsnitt

 
Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetslederne mener at avvikssystemet i Kvalitetslosen er godt 
kjent og brukes for å forbedre tjenesten. De anser likevel at ikke alle avvik blir registrert i 
avvikssystemet. Virksomhetslederne er gjennomgående av den oppfatning at rådmannen er 
godt informert om utfordringer for virksomheten: Om lag 70 % er enig eller helt enig i dette, 
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mens 7,7 % er delvis uenig. 
 
Økonomisystem 
Ski kommune benytter økonomisystemet Agresso økonomi. Økonomisystemet inneholder 
automatiske kontrollsystemer som skal fange opp feil, bl.a. gjennom avstemmingsfunksjoner. 
Økonomisjefen gir uttrykk for at systemet er et godt kontrollverktøy. Det utarbeides måneds-
rapporter for alle virksomheter. Virksomhetslederne går gjennom disse og kvitterer for at de 
er korrekte. Dersom det ikke kvitteres, går det melding til rådmannen. Månedsrapporter blir 
gjennomgått i rådmannens ledergruppe. 
 
Forvaltningsrevisjon og tilsyn 
Forvaltningsrevisjoner og tilsyn fra statlige myndigheter gir etter rådmannens mening gode 
innspill til internkontrollen. I forkant av forvaltningsrevisjon og tilsyn gjennomføres interne 
møter for å få status på tjenesteområdet. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter og tilsynsrappor-
ter blir gjennomgått i ledergruppen, der forslag til endringer og forbedringer drøftes. Virk-
somhetslederne beskrives som positive til forvaltningsrevisjoner og tilsyn. 

5.2.2 Kontrollaktiviteter – innkjøp 

Fullmakt for signering på kontrakter er avklart gjennom politisk vedtak. Leder av innkjøps-
avdelingen signerer på alle kontrakter som innkjøpsavdelingen har hatt ansvaret for. Leder 
kontrollerer også alle anbud avdelingens rådgivere gjennomfører. 
 
Ski kommunes innkjøpsavdeling har det siste året tatt i bruk tre digitale verktøy:  

• Agresso Innkjøp – gradvis innfaset i 2016. 
• Konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) fra Mercell for anbudsprosesser – tatt i 

bruk 1.10.2016. Fagsystemet oppfyller kravet til helelektronisk anbudsprosess, som vil 
komme i ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

• Kontraktsystem (KAV) fra Mercell – tatt i bruk1.1.2017. Alle rammeavtaler skal 
registreres her.  

 
Systemene er nyttige verktøy, men innkjøpsleder gir uttrykk for at man trenger flere ansatte 
for å utnytte dem. Oppgavene står i kø, især når det gjelder kontraktsoppfølging. Stikkprøver 
viser at en del leverandører ikke leverer i henhold til avtalen; det gjelder både kvalitet/ 
kontraktskrav og overfakturering. Innkjøpsleder mener at kommunen kan spare penger på en 
bedre oppfølging. 
 
Agresso Innkjøp gjør det mulig å følge opp virksomhetenes lojalitet til kommunens ramme-
avtaler bedre. Ski kommune har 65 rammeavtaler; i tillegg kommer avtaler inngått sammen 
med andre.  
  
Kommunen har rammeavtale med et eksternt konsulentfirma (Inventura AS). Konsulent-
firmaet benyttes regelmessig, når innkjøpsavdelingens kompetanse eller kapasitet ikke 
strekker til, spesielt ved større investeringsprosjekter. Leder av innkjøpsavdelingen mener at 
kommunen hadde hatt større nytte av å bruke disse pengene til å styrke innkjøpsavdelingen 
med flere årsverk. Det hadde også tilført avdelingen kompetanse, i stedet for at kompetansen 
forblir i konsulentselskapet. 
 
Innkjøpsleder kvalitetssikrer alle anbud før kunngjøring i Doffin (nasjonal kunngjørings-
database for offentlige anskaffelser) eller i markedet ellers. Kravspesifikasjoner utarbeides 
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alltid av virksomhetene selv; innkjøpsavdelingen kvalitetssikrer det innkjøpsfaglig. Man 
jobber tverrfaglig i anbudsprosessen og fordeler oppgaver. En innkjøpsrådgiver styrer alltid 
anbudsprosessen og tar hånd om det innkjøpsfaglige.  

5.3 Vurdering 

5.3.1 Kontrollaktiviteter generelt 

Ansvaret med å koordinere kvalitetsarbeidet i Ski kommune er lagt til en dedikert stilling – 
kvalitetsrådgiver – noe som gjør at arbeidet blir prioritert og fulgt opp. Kvalitetsutvalget, som 
består av rådmannen og kommunalsjefene, godkjenner alle felles rutinebeskrivelser, som 
dermed forankres i kommunens ledelse.  
 
Ski kommunes retningslinjer og prosedyrer er samlet i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Alle 
ansatte har dermed full tilgang til kommunens gjeldende dokumenter. Dette er avgjørende for 
å sikre god internkontroll i kommunen, noe kommunens ledelse vektlegger. Kvalitetslosen 
sikrer at dokumenter oppdateres: Medarbeideren med ansvar for dokumentet, får automatisk 
beskjed etter 12 måneder. Skjer ikke oppdatering, sier systemet fra til lederen. 
 
Virksomhetslederne bekrefter at systemet er nyttig for å nå kommunens mål, og at de selv er 
godt kjent med alle relevante dokumenter i Kvalitetslosen. Virksomhetsledernes svar tyder 
imidlertid på at det har vært innkjøringsproblemer og at menige ansatte er mindre kjent med 
kvalitetssystemets dokumenter.  
 
Kvalitetslosen inneholder også kommunens avvikssystem. Ski kommune har fast rutine for 
hvordan avvik skal følges opp. Avviksstatistikk tas opp i rådmannens ledergruppe. Avviks-
rapporteringen styrkes ved at virksomhetene redegjør for sine avvik og tiltak som blir iverk-
satt. Virksomhetslederne gir uttrykk for at avviksrapporteringen forbedrer tjenesten og fore-
bygger nye avvik, samt at de ansatte er godt kjent med avvikssystemet, men at ikke alle avvik 
blir registrert. Hva som defineres som avvik, kan diskuteres. 6 Ski kommune bør fortsatt jobbe 
aktivt med å øke bevisstheten om å melde avvik, især tjenesterelaterte avvik.  
 
Økonomisjefen poengterer at økonomisystemet (Agresso økonomi) har mange kontroll-
punkter. Kommunen benytter aktivt rapporter fra forvaltningsrevisjon og tilsyn i arbeidet med 
å forbedre tjenester, noe revisor finner positivt. 

5.3.2 Innkjøp 

Organisering og ansvarsforhold i kommunens innkjøp er avklart. Alle innkjøp som innkjøps-
avdelingen gjennomfører, kvalitetssikres av avdelingsleder; innkjøpspraksisen blir dermed 
ensartet, og lovverket etterleves. Innføring av elektroniske verktøy vil styrke innkjøpsarbeidet. 
Leder av innkjøpsavdelingen mener at kommunen kan spare penger med tettere oppfølging av 
leverandører og mindre konsulentbruk, men at dette forutsetter flere stillinger. Rådmannen 
bør vurdere dette i budsjettprosessen. 
 

                                                           
6 Kvalitetslosen definerer at "et avvik oppstår når det ikke er samsvar mellom den tjeneste/praksis som blir utøvd 
og det som følger av lover, forskrifter, overordnede styringsdokumenter, prosedyrer, retningslinjer, interne 
bestemmelser". Revisor vil tilføye at avvik er en feil/mangel med vedvarende karakter og utslag av rutinesvikt.  

 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune 27 

6 INFORMASJONSFLYT 

 
 
 
 

6.1 Revisjonskriterier 

• Riktig og nødvendig informasjon må kommuniseres til alle nivåer i organisasjonen.7 

6.2 Fakta 

6.2.1 Generelt 

Ledere i Ski kommunes administrasjon har bl.a. følgende møterutiner:  
• Rådmannens ledergruppe består av rådmannen og kommunalsjefene (fem personer fra 

mars 2017). Ledergruppen møtes en halv dag hver uke. Politiske vedtak og 
administrative beslutninger gjennomgås. Rådmannen får muntlige rapporter om status 
og utfordringer i virksomhetene. Fagpersoner innkalles etter tema og behov. Kvalitets-
rådgiver deltar i ledermøter én gang per måned, for gjennomgang av retningslinjer og 
rutiner. Kommunalsjefene setter på rundgang opp dagsorden og skriver referat, som 
legges ut på kommunens intranett.  

• Virksomhetslederforum omfatter rådmannen, kommunalsjefene, rådmannens stab og 
alle virksomhetsledere. Virksomhetslederforum møtes 2/3 dag hver måned for å 
diskutere overordnete temaer. Rådmannens ledergruppe setter dagsorden, som dreier 
seg om felles anliggender. To dagsseminarer gjennomføres årlig.  

• Nettverksmøter omfatter virksomhetsledere innen samme kommunalområde (velferd, 
oppvekst, samfunn og administrasjon), som møtes for å belyse saker av felles 
interesse, men uten beslutningsmyndighet. Nettverkene har månedlige møter, som 
styres av virksomhetsledere på rundgang. Kommunalsjef deltar; rådmannen mottar 
kopi av møtereferater.  

 
Rådmannens ledergruppe har et betydelig antall treffpunkter med virksomhetene gjennom 
året. Mye statistikk gir god informasjon om driften i virksomhetene. Virksomhetslederne har 
lederavtale i tillegg til arbeidsavtale.  
 
Informasjon om Kvalitetslosen ligger på kommunens intranett. Referater fra møter i kvalitets-
utvalget legges ut her. Virksomhetenes økonomi gjennomgås én gang per måned, noe som gir 
rådmannen viktig informasjon om kommunens drift.  
  
Kommunalsjef for Velferd anser at Ski kommune har et godt system for intern informasjon, 
der mye informasjon er tilgjengelig for virksomhetene. Kommunalsjefen gjennomfører en-til-
en-møter med hver virksomhetsleder to ganger i året og ved behov.  

Revisors spørreundersøkelse ga en del påstander om samarbeidet i administrasjonen. 
Virksomhetslederne svarte slik:  

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

 

Problemstilling nr. 4: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om 
betryggende kontroll i Ski kommune, når det gjelder informasjonsflyt i organisasjonen om 
oppfølgingsaktivitetene. 
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5,15

5,32

4,77

1 2 3 4 5 6

Samarbeidet mellom virksomheter, kommunalsjef og
økonomiavdelingen fungerer bra

Jeg er fornøyd med den støtten jeg får fra
økonomiavdelingen

Nettverksmøtene er en god arena for utveksling av
informasjon og kunnskap

Kilde: Revisors Questback til 32 virksomhetsledere, hvorav 26 svarte. Spørsmålene ble stilt som påstander. 
Svaralternativene gikk fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig); "vet ikke" kunne også svares. Gjennomsnittlig skår.  
 
Diagrammet viser at virksomhetslederne mener det er bra samarbeid med både kommunal-
sjefer og økonomiavdeling. 65 % av virksomhetslederne er enig/helt enig i at nettverksmøtene 
er en god arena for utveksling av informasjon og kunnskap; 30 % er delvis enig i dette. 

6.2.2 Informasjonsflyt – innkjøp 

Leder av innkjøpsavdelingen deltar i rådmannens ledergruppes møter én til to ganger i året. 
Hun informerer da om aktuelle ting fra innkjøpsavdelingen. Innkjøpsavdelingen informerer 
virksomhetene gjennom intranett, e-post og møter. Alle retningslinjer, rutiner og maler er 
tilgjengelige i Kvalitetslosen.  
 
Innkjøpsavdelingen bistår virksomhetene etter behov ved kjøp mellom 100 000 kr og 500 000 
kr. I praksis gjennomfører innkjøpsavdelingen nesten alle anskaffelser over 100 000 kr. 
 
Virksomhetene Kommunalteknikk og Eiendom har ansvar for de største investeringene og 
dermed betydelige innkjøp hvert år. Disse virksomhetene har hver sin rådgiver i innkjøps-
avdelingen, som har dem som første prioritet. Virksomhetene har ansvar for å utarbeide krav-
spesifikasjoner. Disse gjennomgås av innkjøpsavdelingen, som særlig tar ansvar for innkjøps-
faglige aspekter. 

6.3 Vurdering 

6.3.1 Informasjonsflyt generelt 

Ski kommuneadministrasjons møtestruktur tilsier at informasjonen mellom rådmannens 
ledergruppe og virksomhetene flyter bra. Referater fra ledermøter er tilgjengelige for alle 
ansatte på intranettet, der det også ligger mye annen informasjon. Kvalitetslosen inneholder 
oppdaterte retningslinjer og rutinebeskrivelser.  
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Kommunalsjef for Velferd poengterer at kommunens ledere har mange kontaktpunkter. 
Virksomhetslederne gir i spørreundersøkelsen uttrykk for at de har godt samarbeid med 
kommunalsjefene. 

6.3.2 Innkjøp 

Kommunens innkjøpsreglement synes godt kjent i virksomhetene. Leder av innkjøpsavde-
lingen deltar i årlig møte i rådmannens ledergruppe, der trender i innkjøp drøftes. Aktuell 
informasjon gis også dirkete til virksomhetene, slik at deres innkjøpskompetanse er på høyde 
med utfordringene i anskaffelsene de har ansvar for. Virksomhetslederne er i hovedsak av den 
oppfatning at samarbeidet med innkjøpsavdelingen fungerer bra og at de får den hjelpen de 
trenger.  
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7 OVERVÅKING 

 
 
 
 

7.1 Revisjonskriterier 

Kommunen bør ha rutiner for: 
• Oppfølging av resultater. 
• Avviksregistrering. 
• Iverksetting av korrigerende tiltak. 

7.2 Fakta 

7.2.1 Generelt 

Ski kommunes rapporteringssystem for økonomi og tjenesteproduksjon er tredelt (oppsum-
mert av revisor):  
1. Årsrapport:8 Ski kommunes årsrapport rapporterer både på økonomi og tjenesteproduk-

sjon. "Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter. 
Resultatene må sees i forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplan og 
budsjett og handlingsplan," står det i Ski kommunes Årsberetning 2015 med årsrapport (s. 
5). Rådmannen rapporterer på overordnet målkart i kapittel 5.8, som orienterer (s. 80) om 
endringer i målstyringen: "Til budsjett og handlingsplan 2016–2019 ble det utarbeidet en 
mål- og resultatkjede. Mål- og resultatkjeden erstatter en tidligere variant av balansert 
målstyring, kommunens overordnede målkart. Mål- og resultatkjeden er bygget opp på 
innspill fra kommunens virksomheter og skal styrke fokus på de resultater som oppnås 
gjennom kommunens aktiviteter. De samlede resultatene vil i første omgang rapporteres i 
årsberetningen for 2016."  

2. Tertialrapporter: Tertialrapporter for 1. og 2. tertial rapporterer hovedsakelig på økonomi 
– ikke tjenesteproduksjon – og går til formannskapet og kommunestyret. Tertialrapportene 
inneholder årsprognoser for virksomhetenes drift og investeringer med forslag til 
endringer i budsjett. Mer- og mindreinntekter i forhold til budsjett blir redegjort for. 
Tertialrapportene gir også informasjon om avviksrapporteringen i Kvalitetslosen, herunder 
avvik på HMS, organisasjon/internt og tjenester til brukere. Sykefraværet presenteres i 
tertialrapportene. 

3. Månedsrapporter: Månedsrapporter utarbeides av virksomhet Økonomi og sendes alle 
kommunalområder og deres virksomheter.  
 

Kommunalsjef for Oppvekst anser at hun har god oversikt over hva som foregår i barne-
hagene og skolene. Her benyttes en rekke måleindikatorer: Utdanningsdirektoratets nasjonale 
prøver, KS' Kommunebarometer, Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, elevundersøkelser, 
kommunens medarbeiderundersøkelse m.fl.  

                                                           
8 Ifølge Kommunal regnskapsstandard nr. 6 (punkt 3.2) er årsrapport det overordnete begrep, som inneholder 
tre bestanddeler: årsregnskap, årsberetning og annen informasjon.  

 

Problemstilling nr. 5: Hvordan, og i hvilken grad, ivaretas kommunelovens bestemmelse om 
betryggende kontroll i Ski kommune når det gjelderovervåking av oppfølgingsaktiviteter og 
iverksetting av tiltak. 
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Alle virksomheter rapporterer avvik hver tertial, og en aggregert avviksrapport legges fram 
for kvalitetsutvalget. Ifølge kvalitetsrådgiver er brukerrettede virksomheter flinkest til å 
rapportere avvik. Kommunalsjef for Oppvekst oppgir å ha fokus på å øke bruken av avviks-
systemet gjennom informasjon og kunnskapsdeling. 

Kvalitetsutvalget mottar rapport hvert tertial fra kvalitetsrådgiver, som fyller ut et samle-
skjema per kommunalområde. Samleskjemaet inneholder en oversikt over alle avvik per virk-
somhet og type avvik. Virksomhetene redegjør for typer avvik og beskriver tiltak. 
 
Kvalitetsrådgiver har vært rundt i alle virksomheter og informert om avvikshåndtering. Hun er 
pådriver for avvikshåndtering som en del av kommunens internkontroll og med fokus på 
læring og forbedring. I spørreundersøkelsen til virksomhetslederne gir de høy skår på spørs-
målet om "avvikene blir håndtert på en måte som forbedrer tjenesten og forebygger mot nye 
avvik". 
 
Kommunalsjef for Oppvekst og to ansatte i pedagogisk virksomhet gjennomfører tilsyn ved 
tre skoler og tre barnehager hvert år. Dette er en faglig oppfølging der kommunalsjefen deltar 
i møter med skolene, men ikke i møter med barnehagene. Skriftlig rapport utarbeides fra 
kontrollen. Tilsynet kan også medføre innspill til forbedringer generelt i administrasjon, f.eks. 
en endret prosedyre.  
 
Ifølge kommunalsjef for Velferd blir tertialrapporter fra virksomhet Økonomi gjennomgått 
nøye i ledergruppen. Også månedsrapportene har kommunalsjefens oppmerksomhet. 
 
Lederavtale inngått med virksomhetslederne sier (pkt. 2) at det skal gjennomføres leder-
samtale minst én gang i året. Dette inkluderer resultatvurdering av virksomhetslederne på 
følgende områder: 

• Kompleksitet i arbeidsoppgaver. 
• Ansvar. 
• Kompetanse. 
• Innsats. 
• Resultatoppnåelse.  

I tillegg kan særskilte resultatmål avtales for virksomhetslederen (pkt. 6). Lederoppfølging; 
kommunalsjef – virksomhetsleder (årshjul) gir føring for ledersamtaler. Kommunalsjef for 
Oppvekst gjennomfører tre ledersamtaler med sine virksomhetsledere per år. To samtaler går 
på lederoppfølging med fokus på oppnåelse av resultater; den tredje samtalen er en ren 
medarbeidersamtale.  

7.2.2 Overvåking – innkjøp 

Det rapporteres ikke på innkjøp i kommunens årsberetning eller i tertialrapporter. Innkjøps-
leder tar sikte på å rapportere mer formelt til rådmannens ledergruppe fra 2017.  

7.3 Vurdering 

7.3.1 Overvåking generelt 

Et effektivt internkontrollsystem må overvåke resultater for å kunne forbedre økonomi og 
tjenesteyting. Etter revisors vurdering har Ski kommune betydelig fokus på mål og resultat-
oppfølging – gjennom årsrapporter, tertialrapporter og månedsrapporter.  
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Basert på lederavtalen blir virksomhetslederne vurdert utfra virksomhetens resultater. Dette 
skjer gjennom årlige ledersamtaler med kommunalsjef.  
 
Registrerte avvik kan gi kunnskaper som i et internkontrollperspektiv bør nyttes aktivt til å 
forbedre tjenestene. Revisors spørreundersøkelse til virksomhetslederne avdekker at admini-
strasjonen er opptatt av å gjøre dette. 

7.3.2 Innkjøp 

Det rapporteres ikke spesielt på innkjøpsområdet. Mål for innkjøp er heller ikke satt. Revisor 
innser at det kan være vanskelig å "målsette" alle tjenester, men ser det som positivt at 
innkjøpsavdelingen har planer om styrket rapportering.  
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VEDLEGG 1: Revisjonskriterier 

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.  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Internkontroll – Ski kommune 35 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
KS' hefte Rådmannens internkontroll (2013) viser (s. 17)  til at "internkontroll kan være et 
fremmedgjørende ord som tilslører at dette handler om systematisk arbeid og dokumentasjon 
av egen praksis, forbedring av arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse og 
for å unngå lovbrudd og andre uønskede hendelser. Enhver kommune bør ha et helhetlig 
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som et 
element." 
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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