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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).  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets 

vedtak og forutsetninger, 

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området, 

c) regelverket etterleves, 

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav, 

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller 

om resultatene for virksomheten er nådd. 

(Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.§ 7)  

1.2 Sammendrag 

Kontrollutvalget i Ski kommune vedtok formål og problemstillinger for forvaltningsrevi-

sjonsprosjektet i møte 6.5.2014 (sak 15/14). Prosjektets formål har vært å undersøke hvilken 

innvirkning omorganiseringen av Ski kommune har hatt på områdene økonomi, IKT og 

rekruttering. Prosjektet ser på tre problemstillinger: Hvordan omorganiseringen har påvirket 

budsjettprosess og økonomistyring, om IKT-systemene (Agresso) bidrar til god styring og 

kontroll og hvilken effekt omorganiseringen har hatt på kommunens evne til å rekruttere, 

vedlikeholde og videreutvikle kompetansen til medarbeiderne. Problemstillingene belyses ut 

fra de organisasjonsendringer som ble iverksatt i 2012 og i 2014, med hovedvekt på 

sistnevnte, som er dagens organisering. 

1.3 Konklusjon 

 Organisering - budsjettprosess og økonomistyring 1.3.1
Kontrollperioden i revisjonsprosjektet er 2012 - 2015. Revisjonen kan ikke se at økonomi-

prosessene har vært nevneverdig påvirket av hvordan kommunen har endret organisasjonen i 

denne perioden. De endringer som har vært foretatt, skyldes i hovedsak de erfaringer som er 

gjort gjennom årene. Forhold som at kommunalsjefene har endret rolle til mentor og senere 

tilbake til kommunalsjef, har ikke endret saksflyten i økonomiprosessene i særlig grad. 

 

Revisjonens hovedinntrykk er at prosessene for budsjettering og økonomistyring fungerer bra 

og at rolle- og ansvarsdeling generelt ser ut til å være avklart. Revisjonen peker likevel på at 

kommunalsjefenes ansvar og myndighet, slik dette er beskrevet i styrende dokumenter, er noe 

uklar. Kommunen bør derfor samordne stillingsbeskrivelse, økonomireglement, delegerings-

skriv og økonomiprosesser, slik at kommunalsjefenes rolle kommer mer tydelig frem.  

 

Innenfor hvert kommunalområde er det etablert fagnettverk. Disse består av virksomhets-

ledere og skal, etter hva revisjonen forstår, være et forum for å diskutere saker relatert til fag-



Follo distriktsrevisjon IKS: Omorganisering - økonomi og IKT i Ski kommune 

 

4 

området. Fagnettverket har ingen beslutningsmyndighet og kan ikke overprøve en 

virksomhetsleder. Revisjonen mener at fagnettverkenes rolle bør avklares dersom disse skal 

ha en rolle i kommunens økonomiprosesser. 

  

Revisjonen peker også på forhold som kan vurderes som en del av kommunens løpende 

forbedringsarbeid: 

 Endre budsjettprosessen noe slik at økonomiske rammer i større grad fastsettes ut fra 

de aktiviteter som skal gjennomføres for å nå kommuneplanens mål. 

 Synliggjøre konsekvensene på virksomhetsnivået i budsjett- og handlingsprogrammet. 

 Agressos bidrag til økonomistyring 1.3.2

De tilbakemeldingene revisjonen har fått, avdekker ikke større innvendinger mot systemet.  

Revisjonen mener at Agresso har kvaliteter som i det alt vesentlige understøtter de mål som er 

satt. Systemet fremstår som et tjenlig verktøy for økonomi-styringen i kommunen. Agresso 

brukes så langt ikke i budsjettprosessen. 

 

Ski kommune har forutsatt at Agresso skal gi gevinster i form av mer kostnadseffektiv drift. 

Hva som ligger i dette, er imidlertid noe uklart. Realisering av gevinster er et sentralt poeng i 

endringsprosjekter som det er viktig å ha fokus på i alle prosjektfasert. Det er derfor viktig å 

konkretisere hvilke gevinstmål kommunen skal ha et særlig fokus på i fortsettelsen, f.eks. 

gjennom en plan for realisering av prosjektets gevinster. 

 

Administrasjonen har utarbeidet en sikkerhetshåndbok som i det alt vesentlige vurderes å 

ivareta lovverkets krav. Revisjonen mener at dokumentasjon av hvordan bokførings-

standardene etterleves, herunder risikovurdering knyttet til sikring av regnskapsmaterialet, er 

et forbedringsområde ved oppdatering av sikkerhetshåndboken. 

 Kompetanse og rekruttering 1.3.3

Et stort antall medarbeidere har fått opplæring i Agresso, enten i form av kurs eller e-læring. 

Den initielle opplæringen i regi av prosjektet er fullført. 

 

Ski kommune har endret rutinene for prioritering av sentrale kompetansetiltak, iverksatt nye 

rutiner for gjennomføring av medarbeiderundersøkelser og igangsatt et lederutviklings-

program. Det legges vekt på at HR (Human Resources) -tiltakene skal være målrettet og i 

samsvar med kommunens strategiske satsingsområder slik de fremkommer i kommuneplanen. 

Etablering av virksomhet HR har gitt HR-funksjonen et faglig løft og bidrar til at HR 

understøtter kommunens strategiske målsettinger. Administrasjonen er fornøyd med 

rekrutteringen til ledige stillinger. 

1.4 Anbefalinger     

Revisjonen foreslår følgende tiltak: 

 

a) Stillingsbeskrivelse, økonomireglement, delegeringsskriv og økonomiprosesser bør 

samordnes og tydeliggjøre rollen til kommunalsjefene. 

b) Fagnettverkenes rolle bør avklares. 

c) Det bør utarbeides mål for realisering av gevinster i den fortsatte utviklingen av Agresso. 

 

Steinar Neby (sign)     Bjørn Tore Nedregård(sign) 

revisjonssjef      prosjektleder   



Follo distriktsrevisjon IKS: Omorganisering - økonomi og IKT i Ski kommune 

 

5 

2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål for forvaltningsrevisjonsprosjektet: "Formålet med 

prosjektet er å undersøke hvilken innvirkning omorganiseringen av Ski kommune har hatt på 

områdene økonomi, IKT og rekruttering." 

 

Bestillingen inneholder tre problemstillinger: 

 

1. "Hvordan har omorganiseringen påvirket budsjettprosess og økonomistyring i 

kommunen? 

2. Bidrar IKT-systemene til god styring og kontroll? 

3. Hvilken effekt har omorganiseringen hatt på kommunens evne til å rekruttere, 

vedlikeholde og videreutvikle kompetansen til medarbeiderne?"  

2.2 Avgrensninger og presiseringer 

Prosjektplanen presiserer at prosjektet ikke skal vurdere omorganiseringen i seg selv, om mål 

for denne er nådd og hvilke konkrete virkninger den har hatt for brukerne.   

 

Formålet spør etter "innvirkning" av omorganiseringen, og problemstillingene inneholder 

utrykkene "påvirke", "bidra til" og "effekt". Uttrykkene peker på årsaks- og virkningsforhold 

som det er vanskelig å påvise sterke sammenhenger mellom.  

 

Revisjonen presiserer følgende til de tre problemstillingene: 

 

1. Prosjekt "helhetlig styring" ble avsluttet i 2010. Prosjektet ble omfattende evaluert i en 

prosess som involverte både politisk og administrativt nivå. Evalueringsrapporten ble 

behandlet i kommunestyret 19.1.2011 (sak 2/11). Problemstillingene i dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet tar derfor utgangspunkt i omorganiseringene etter 

"helhetlig styring", det vil si organisasjonsendringer iverksatt i 2012 og 2014. Sistnevnte 

er også dagens organisering. Rapportens fokus er hvordan økonomiprosessene fungerer 

med dagens organisering, mens praksis ved tidligere organisering beskrives med 

hovedtrekk. Med budsjettprosess forstås i første rekke de rutiner kommunen følger ved 

utarbeidelsen av neste års budsjett. Økonomistyring avgrenses til beslutninger om bruken 

av penger gjennom budsjettåret (inneværende år). Undersøkelsen avgrenses til 

driftsbudsjettet. Det vises ellers til at revisjonen i 2014 leverte en rapport om styring av 

byggeprosjekter i Ski kommune. 

 

2. Kommunen har mange IKT-systemer som bidrar til styring og kontroll innenfor flere 

fagområder. IKT-systemer i dette prosjektet tolkes som Agresso. Med IKT-systemenes 

bidrag til styring forstås Agressos bidrag til økonomistyring. Investeringsmodulen i 

Agresso vil først bli innført i 2016.  

 

3. Problemstilling 3 ser overordnet på områdene rekruttering og kompetanse ved dagens 

organisering. Revisjonen finner det også naturlig å se på kompetanse i relasjon til 

implementeringen av Agresso.  
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2.3 Informasjon om revidert enhet 

Ski kommune hadde en befolkningsvekst på 233 innbyggere (+0,8 %) i 2014 og 486 

innbyggere (+1,6 %) i 2015. Ski hadde 30 261 innbyggere per 1.1.2016.  

 

Kommunen hadde sum driftsinntekter på 1,9 mrd. kr i regnskap 2014. Kommunens ansatte 

utførte til sammen 1730 årsverk. Dagens administrative organisering, som i hovedsak ble 

innført 1.1.2014, omfatter rådmann, tre kommunalsjefer og 32 virksomheter: 
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Ski kommunes utgifter til administrasjon og styring ligger omtrent på nivå med Kostra-gruppe 

13 (sammenlignbare kommuner): 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk 

2.4 Metode 

 Metode generelt 2.4.1
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. pålegger i § 7 at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk 

og anerkjente standarder på området. Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har 

fastsatt at Standard for forvaltningsrevisjon (1.2.2011), definerer hvilke krav som settes til 

god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne 

standarden. Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "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 

revisjons-kriteriene 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. 

Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også 

være varsom 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 framgår av rapporten. 
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Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget." 

 Metode i dette prosjektet 2.4.2

Våre kilder til revisjonskriterier er: 

 Kommuneloven. 

 Forskrift om årsbudsjett 

 Kriterier for god IT-skikk 

 Kommunens egne reglementer og føringer. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i en modell formulert av Harold Leavitt (1965): 

 

 
Kilde: Harold Leavitt, 1965. Noe tilpasset til problemstillingene av Follo distriktsrevisjon IKS.  

 

Poenget i Leavitts modell er at ingen av de fire grunnfaktorene kan endres uten at det påvirker 

hver av de andre faktorene. Hvis vi endrer på organiseringen, vil dette stille nye krav til IT- 

systemene, de ansatte og til oppgaveløsningen. Endres datagrunnlaget som IT-systemene 

leverer, vil det innebære nye forutsetninger for organiseringen og for ansatte og deres 

kompetanse. På samme måte stiller ansattes behov og forutsetninger krav til de andre 

elementene i modellen. 

 

Kontrollperioden i revisjonsprosjektet er 2012 - 2015. Prosjektets metode har i hovedsak vært 

dokumentanalyse og intervju. I dokumentanalysen har vi lagt til grunn styringsdokumenter fra 

Ski kommune. Når det gjelder intervju, har revisor hatt møter med rådmann, kommunalsjef 

samfunn og virksomhetsledere. Revisjonen takker for godt samarbeid med Ski kommune 

under gjennomføringen av prosjektet. 
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Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

Dato: Milepæl: 

22.10.2015 Oppstartsmøte med rådmann, virksomhetsleder HR og virksomhetsleder. 

Rådmannen pekte ut virksomhetsleder HR som kontaktperson. 

5.11.2015 Møte med virksomhetsleder økonomi. 

12.11.2015 Møte med virksomhetsleder Finstadtunet. 

17.11.2015 Møte med rektor, Ski ungdomsskole. 

27.11.2015 Møte med virksomhetsleder HR. 

1.12.2015 Møte med kommunalsjef Samfunn. 

18.12.2015 Revisjonsrapporten sendt kontaktpersonen for faktaverifisering. 

20.1.2016 Møte med regnskapssjefen. 

5.2.2016 Endringer i rapporten medførte behov for ny faktaverifisering. 

17.2.2016 Verifiseringsmøte med HR-sjef og Økonomisjef. 

18.2.2016 Rapporten sendt til rådmannen på høring. 

3.3.2016 Revisjonsrapporten med rådmannens uttalelse sendt til kontrollutvalget i Ski 

kommune ved Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 

 

Dataenes relevans (gyldighet, validitet) er et uttrykk for hvor godt dataene måler det vi ønsker 

å måle. Det er utledet revisjonskriterier for hver problemstilling. Problemstillingene er 

operasjonalisert i en intervjuguide foran hvert intervju. Pålitelighet (reliabilitet) gjelder krav 

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

innsamlingen. Pålitelighet er vektlagt gjennom bruk av ulike metoder som belyser 

problemstillingene på ulike måter (metodetriangulering). Påliteligheten er ivaretatt gjennom 

intervjuobjekters verifisering av samtalereferater, avklaringer gjort via epost, kommunens 

verifisering av den ferdige rapporten, samt kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon 

IKS. 

 

Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt rapporten. 

 

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ski kommune under gjennomføringen av 

prosjektet. 
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3 ORGANISERING - BUDSJETTPROSESS OG ØKONOMISTYRING 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Ot.prp. 43 (1999-2000) sier følgende om det kommunale budsjett- og regnskapssystemet: 

"For kommuner er pengene virkemidlet for å oppnå politiske mål. Kommunene har ikke 

økonomisk formål med sin virksomhet. De økonomiske midlene er begrenset og må fordeles i 

henhold til de politiske målene.(…) Det vesentligste spørsmålet gjelder ikke det økonomiske 

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

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

ikke et overordnet mål for virksomheten." 

 

God økonomistyring handler ikke primært om å få et budsjett til å gå i null, men om å ta 

stilling til hva som skal tilbys av tjenester, hvor mye, til hvem, når, med hvilken kvalitet og 

hvordan tjenestene skal finansieres innenfor den ramme kommunen har. God økonomistyring 

skal sikre et økonomisk handlingsrom. Budsjettprosessen bør derfor legge til rette for en 

optimal fordeling av midlene med tanke på hva som gir best mulig effekt for de tjenestene 

kommunen tilbyr. 

 

Kommunelovens § 46 omhandler årsbudsjettets innhold. Årsbudsjettet skal være realistisk og 

budsjettere med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og 

nødvendige avsetninger. 

 

Forskrift om årsbudsjett § 10 om budsjettstyring gir føringer om rapportering: 

"Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret 

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

vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan 

oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene 

til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak." 

 

Ski kommunes økonomireglement pkt. 7.1 følger opp dette: "Det utarbeides to 

tertialmeldinger gjennom året. Første tertialmelding dekker perioden januar til og med april 

og skal være ferdigbehandlet av kommunestyret innen utgangen av juni. Andre tertialmelding 

dekker perioden januar t.o.m. august og skal være ferdigbehandlet av kommunestyret innen 

utgangen av oktober.  

 

Tertialmeldingene fremmes av rådmannen for formannskapet og kommunestyret.  

 

Ved månedsavslutningene for månedene februar, mars, mai, juli, september, oktober og 

november skal det fremlegges for formannskapet en statusrapport for den økonomiske 

situasjonen generelt, samt kritiske oppfølgingsområder spesielt. Det skal redegjøres for 

eventuelle avvik og korrigerende tiltak." 

 

Problemstilling nr.1: 

Hvordan har omorganiseringen påvirket budsjettprosess og økonomistyring i kommunen? 
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Revisjonskriterier:  

 Organiseringen gir føringer for kommunens prosesser for budsjettering og 

økonomistyring. Tydelige ansvars- og myndighetsforhold er viktig for å utøve god 

ledelse og styring. 

 Budsjettprosessen skal legge til rette for optimal ressursutnyttelse innenfor de rammer 

kommunen har. 

 Økonomistyringen skal bidra til å realisere mål for kommunens tjenesteproduksjon. 

Kommunen skal ha rapporteringsrutiner som viser utviklingen i inntekter og utgifter i 

henhold til det vedtatte årsbudsjettet. 

3.2 Faktabeskrivelse 

 Organisering fra 1.2.2012 3.2.1
 

Etter at prosjekt "helhetlig styring" (2007-2010) var gjennomført, ble Ski kommune organisert 

i tre kommunalområder med en kommunalsjef for hvert område. Virksomhetene ble lagt inn 

under den enkelte kommunalsjef som også hadde ansvar for oppfølging av den enkelte 

virksomhetsleder. Modellen var klart fagrettet og krevde at kommunalsjefen også hadde høy 

kompetanse på de tjenester som var tilknyttet kommunalområdet.  

 

Evalueringsrapporten ble behandlet på kommunestyrets møte 19.1.2011 (sak 2/11). I 

saksinnstillingen til rapporten forslo rådmannen å fortsette omorganiseringsprosessen ved å 

redusere fagfokuset i toppledelsen og fjerne begrepet kommunalområde. Kommunalsjefene 

skulle fortsatt ha oppfølging av konkrete virksomheter, men fordelingen skulle ikke 

nødvendigvis forankres i fag. Rådmannen ønsket med dette å skape en ledergruppe som 

fungerte som et kollegium med en mer helhetlig tenkemåte og ansvarsfølelse, og som i mindre 

grad var preget av sektortenkning. 

 

I tillegg mente rådmannen at organisasjonen var inndelt i for mange virksomheter, og han 

gikk inn for å redusere antallet fra 57 til ca. 30 ved å samle noen virksomheter/fagområder i 

større enheter.  Dette gjaldt bl.a. barnehager og helse/omsorg. Rådmannen foreslo ikke 

forandringer i de sentrale støtte-/stabsfunksjonene i rådhuset. 

 

Gjennom de foreslåtte tiltakene mente rådmannen at: 

 Toppledelsen ville bli mer robust med sterkere strategisk kraft. 

 Ressursene ville bli brukt på en måte som satte virksomhetsnivået i stand til å møte dagens 

krav.  

 Færre virksomheter ville lette oppfølgingen fra rådmannsnivået og øke ressursene fra 

støtte-/stabsenhetene (redusert kontrollspenn). 

 Sammenslåing av virksomheter og en ny struktur for toppledelsen ville bedre 

kulturbygging, samarbeid og utvikling. 

 Samarbeid mellom og utnyttelse av ressursene som gir tjenester til barn, unge og deres 

familier, kan være positivt på noe sikt å få samorganisert i et ”Familiens hus”. 

 

Ny organisering ble iverksatt fra 1.2.2012. Familiens hus og Pedagogisk virksomhet ble 

opprettet, og alle kommunens barnehager ble slått sammen i to virksomheter. Kommunen ble 

organisert slik fra 1.2.2012: 
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Foruten reduksjon og reorganisering av virksomheter, kjennetegnes organiseringen av at 

kommunalsjefene var fagnøytrale og benevnt mentorer. Som mentor hadde hver 

kommunalsjef et ansvar for virksomheter som faglig sett var svært ulike. Styrings- og 

rapporteringslinjer er ikke synliggjort i modellen. 

 

Personalsjefstillingen hadde stått vakant en tid, og personalfunksjonene hadde vært organisert 

under virksomhet Økonomi. Ved en justering av organisasjonen pr.1.11.2012, ble HR 

reetablert som egen virksomhet og ny HR-sjef tilsatt. 

 

Kommunalsjef samfunn uttrykker at både virksomhet økonomi og HR gjennom denne 

endringen fikk en styrket autoritet internt som har bidratt til et positivt løft for de funksjonene 

som disse virksomhetene har ansvar for. 

 Organisering fra 1.1.2014 3.2.2

Også den nye organisasjonen av 2012 med fagnøytrale kommunalsjefer hadde sine ulemper. 

Manglende samsvar mellom politisk og administrativ organisering skapte uoversiktlige linjer i 

forhold til de folkevalgte. De samme tilbakemeldingene kom fra Fylkesmannen, fordi 

ansvaret for like virksomheter var fordelt på flere ansvarlige. Dermed ble det uklart hvem som 

skulle kontaktes i enkeltsaker. Organiseringen krevde at kommunalsjefene måtte sette seg 

nøye inn i hele kommunens fagfelt for å kunne svare interne og eksterne henvendelser, men 

ordningen ga også en ønsket virkning i form av en ledergruppe som i større grad fant 

løsninger på tvers av tidligere kommunalområder. 

 

Da denne tenkningen hadde satt seg i ledergruppen, fant rådmannen at kommunen burde gå 

  Rådmann 

 - Siggerud Skole 
 - Vevelstadåsen skole 
 - Ski ungdomsskole 
 - Hebekk skole 
 - Langhus bo- og  
servicesenter 
 - Boligkontor 
 - Familiens hus 
 - Kultur 
 - Økonomi og personal 
 - Samhandlingsenhet 
 - Barnehage 2 

 - Haugjordet ungdoms-     

skole 

 - Langhus skole 

 - Finstad skole 

 - Follo B/U skole 

 - Kråkstadtunet 

 - Hjemmetjenesten 

 - IKT 

 - Kommunalteknikk 

 - Plan, bygg og geodata 

 - Miljøarbeidertjensten 

 - Bøleråsen skole 

 - Ski skole 

 - Kråkstad/Skotbu skole 

 - Ped. virksomhet 
 - Barnehage 1 
 - Finstadtunet 
 - NAV 
 - Dagsenter 
 - Fellestjenster 
 - Eiendom 
 - Botjenester 

 - Juridisk spesialrådgiver 
 - Kommunikasjonssjef 
 - Plan- og næringssjef 
 - Spesialrådgiver klima og   
miljø 

Mentor Mentor Mentor 
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tilbake til en struktur med tradisjonelle kommunalsjef-porteføljer. Denne organisatoriske 

justeringen ble iverksatt 1.1.2014 og er den organiseringen som gjelder i dag, jf. s.7. 

Rådmannen legger opp til at organisatoriske justeringer skal foregå som en kontinuerlig 

prosess og ikke som sjeldne og store prosjekter. 

 

Rådmannen poengterer at omorganiseringen av kommunalsjefenes portefølje i 2012 og 2014 

hadde til hensikt å legge til rette for en kulturendring på kommunalsjefs- og 

virksomhetsledernivå i retning av høyere fellesskapsfølelse, åpenhet og samarbeidsinnstilling. 

Rådmannen mener at denne kulturendringen har hatt en effekt som fortsatt merkes i 

administrasjonen. 

 

Rådmannen poengterer også at virksomhetene bør være store nok til å være faglig selvgående 

og interessante samarbeidspartnere for andre virksomheter. 

 Styringsdokumenter 3.2.3

3.2.3.1 Økonomireglement 
Dagens økonomireglement ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2012. Økonomireglementet 

gir rådmannen fullmakt til å omfordele mellom virksomhetenes budsjettrammer, mellom 

overordnede konti og virksomhetene. Han har også fullmakt til å overføre midler fra drift- til 

investeringsbudsjettet, og omfordele mellom investeringsprosjekter. Reglementet fastslår også 

at kommunestyret selv vedtar netto driftsbudsjett med rammer for virksomhetene. 

 

Økonomireglementets årshjul angir faser i budsjettprosessen: 

 

Juni Kommunestyrets behandling av rammer for ny budsjett- og 

handlingsplanperiode. 

Innen 20. oktober Rådmannens forslag til budsjett- og handlingsplan. Hovedutvalgene, 

rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet gir tilråding 

om budsjett- og handlingsplan før formannskapets behandling. 

Innen 30. oktober Kommunestyrets behandling av 2. tertialmelding. 

Innen 30. november Formannskapets behandling av budsjett- og handlingsplan. 

Innen 31. desember Kommunestyrets behandling av budsjett- og  

handlingsplan. 

Februar Eventuell behandling av endringer i budsjettet som følge av vedtatt 

statsbudsjett. 

3.2.3.2 Budsjett og handlingsplan 2016 - 2019 

I budsjett- og handlingsplanen for 2016 - 2019 er behandlingen av tjenesteutvikling 

strukturert ihht. organiseringen i tre kommunalområder: 

 

 Området Velferd består av tjenesteområdene pleie og omsorg, helsetjenester og 

sosialtjenester. 

 Området Oppvekst består av tjenesteområdene barnevern, grunnskole og barnehager. 

 Område Samfunn består av tjenesteområdene tekniske tjenester, eiendomsforvaltning 

og kultur og fritid. 

 

I tillegg kommer tjenesteområdene organisasjon (sentral stab og støtte, økonomi, HR, 

fellestjenester og IKT), interkommunale samarbeidsformer, kirkeformål, lønn og pensjon og 
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virksomhetsovergripende tjenester. 

 

Foreslåtte rammeendringer er forklart for hvert tjenesteområde, og endringer som følge av 

nye tiltak er kommentert etter samme kapittelinndeling. Med et par unntak er ingen av 

tjenesteområdene organisatoriske enheter i kommunen. Hvert tjenesteområde består av flere 

virksomheter. Budsjettets konsekvenser for virksomhetene er i liten grad gjort rede for. 

 Ansvar og myndighet 3.2.4

3.2.4.1 Delegeringsreglement 
Med bakgrunn i kommunens delegeringsreglement, er det utarbeidet et delegeringsskriv for 

delegering av fullmakt fra rådmannen. Dette ble sist endret 25.6 2015. 

 

Rådmannens myndighet delegeres til virksomhetsleder innenfor områdene økonomi- og 

personalstyring med de begrensninger som framkommer i reglementet. Delegeringene gjelder: 

 

 Budsjettansvar for samtlige konti innenfor virksomhetens område. 

 Myndighet til å omfordele innen virksomhetens budsjett. 

 Ansvar for å påse at virksomhetens aktivitetsnivå og ressursbruk er innenfor vedtatt 

budsjettramme og i tråd med de mål som ligger som forutsetning for tildeling av 

budsjettet. 

 Ansvar for å utøve sin myndighet i tråd med kommunens økonomireglement. 

 Ansvar for at rutinene som er gitt i innkjøpsreglementet følges i egen virksomhet. 

 Attestasjons- og anvisningsmyndighet innenfor tildelt budsjettramme. Myndigheten kan 

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

 

Virksomhetsleder tildeler attestasjonsmyndighet i egen virksomhet. Virksomhetsleder kan 

ikke videredelegere anvisningsmyndighet. Attestasjons- og anvisningsmyndighet skal 

nedfelles i stillingsbeskrivelser.  

 

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. 

 

Når det gjelder virksomhetsleders myndighet til å inngå avtaler som forplikter kommunen 

økonomisk, vises til innkjøpsreglementets fullmaktsoversikt (23.6.2014). Virksomhetsleder 

kan etter dette forestå enkeltkjøp for mindre enn 100 000 kr og sammen med innkjøpsleder 

signere ved minikonkurranser for beløp mellom 100 000 kr og 500 000 kr. 

3.2.4.2 Kommunalsjefenes rolle 

I Årsberetning for 2014 med årsrapport vises det til at virksomhetslederne rapporterer til faste 

kommunalsjefer, ordnet etter de ulike tjenesteområdene. Et av de viktigste kontrolltiltakene i 

2014 var ifølge årsberetningen å justere kommunalsjefenes virksomhetsporteføljer og 

klargjøre fagansvaret for ulike utviklingsområder. 

 

Kommunalsjefene har iht. sine stillingsbeskrivelser ansvar for: 
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 Å lede og utvikle eget ansvarsområde. 

 Å være personalansvarlig for virksomhetsledere som rapporterer til stillingen. 

 Budsjettering og økonomistyring samt oppfølging av den økonomiske styringen av 

hvert virksomhetsområde som rapporterer til kommunalsjef. 

 Å initiere, lede og gjennomføre organisasjons- og administrative prosesser og andre 

endrings- og utviklingsprosesser innen eget ansvarsområde. 

 Å delta i rådmannens ledergruppe, og gjennom det medansvar for den totale 

administrative styringen og utviklingen av kommunen. 

 Arbeid overfor hovedutvalg. 

 Å delta i aktuelle nettverk og arena for samarbeid, møter og drøftinger med politiske 

ledelse og tillitsvalgte. 

 

Anvisnings- og attestasjonsfullmakter som ligger til kommunalsjefene, fremkommer verken i 

stillingsbeskrivelse eller delegeringsreglement. 

3.2.4.3 Fagnettverkenes rolle 

Ski kommune har etablert fagnettverk som dekker hvert kommunalområde. Ledelse, 

organisering og fagnettverkenes rolle er bestemt av rådmannen gjennom et notat (19.3.2012) 

til alle virksomhetsledere: 

 

 De respektive kommunalsjefene er delegert ansvar for fagnettverkene og myndighet til 

å treffe nødvendige tiltak for at fagnettverkene fungerer. 

 Det skal være minimum tre møter i hvert fagnettverk pr år. 

 Oppsett av møteplan med møtested, planlegging, klargjøring og utsending av saksliste, 

ledelse og referatskriving går på omgang mellom virksomhetslederne slik de finner ut 

av. 

 Kommunalsjefene melder eventuelle saker hun/han ønsker å ta opp senest 7 

virkedager før møtet til den/de av virksomhetslederne som har ansvaret for møtet. 

 Sakslisten sendes rette kommunalsjef senest 5 virkedager før møtet. 

 Kommunalsjef melder fra til møteinnkaller senest 3 virkedager før møtet om han/hun 

deltar, og på hvilke saker. 

 Interne føringer for årsbudsjettet 3.2.5

3.2.5.1 Budsjettprosessen i 2012 
Oppstarten av budsjett- og handlingsplanarbeidet for 2013-2016 ble initiert gjennom 

rådmannens notat til virksomhetslederne av 28. 3. 2012. Notatet presiserer at rammene for 

driftsdelen av budsjettforslaget og rulleringen av økonomiplanen tar utgangspunkt i 

opprinnelig budsjett for inneværende år. 

 

Virksomhetene ble bedt om å melde budsjettmessige konsekvenser (økning/reduksjon) av å 

videreføre dagens drift og redegjøre for relevante forutsetninger, slik at tallgrunnlaget var 

enkelt å etterprøve. Fristen var satt til 20.4. 2012. 

 

Disse føringene ble fulgt opp i et nytt notat 9.7.2012 om virksomhetenes arbeid med budsjett 

og handlingsplan. Virksomhetene skulle innen 31.8.2012 utarbeide situasjonsbeskrivelser på 

virksomhetsnivå. Hovedfokus rettes mot brukerne av tjenestene. Dessuten skulle det gis en 

kortfattet beskrivelse av virkeområdet for virksomheten og hvor mange årsverk som 

disponeres innenfor budsjettrammen. 
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Det vises til at hovedsignalet i kommunestyrets vedtak om budsjettrammer er at driftsnivået i 

2012 videreføres i 2013. Nytt av året var at det skulle budsjetteres på funksjoner. Det var 

utarbeidet en fremdriftsplan med milepæler for utarbeidelsen av budsjettforslaget. 

3.2.5.2 Budsjettprosess 2015  

I Budsjettrundskriv nr. 1A, viser rådmannen til at budsjettprosessen 2016-2019 vil diskuteres 

på virksomhetslederforum 26.3.2015 med tema: "Budsjett 2016; hvordan finne inndekning for 

30 mill. kroner?" 

 

Rundskrivet sier videre at virksomhetene, eventuelt nettverkene, må fortsette sin prosess med 

budsjettarbeidet også etter samlingen. Alle virksomheter, eventuelt nettverk, skal levere 

innspill til virksomhet økonomi i form av inndekningstiltak i henhold til valgt metode etter 

virksomhetslederforum.  

 

Innspillene skal konkretiseres i form av årlige beløp i perioden 2016-2019, samt en tekstlig 

beskrivelse av konsekvensene knyttet til det enkelte inndekningstiltak. Beskrivelsen skal 

synliggjøre det lovmessige kravet knyttet til inndekningstiltaket. 

 

Budsjettrundskriv nr. 2 har frist for tilbakemelding 11.9.2015, mens fristen for 

detaljbudsjettering ble satt til 15.1.2016.  

 

Rundskrivet anga en fordeling på tjenesteområder av inndekningen på 30 mill. kr. som 

nettverkene hadde arbeidet frem: 

 

Kommunalområde Inndekning I prosent  

Administrasjon   3 mill. kr 4,3 % 

Velferd  14 mill. kr 1,2 % 

Oppvekst    7 mill. kr 2,7 % 

Samfunn    6 mill. kr 2,8 % 

Total inndekning 30 mill. kr 2,4 % 

 

Inndekningstiltakene som kom i forbindelse med svar på budsjettrundskriv nr.1, utgjorde om 

lag 40,7 mill. kr. Det var ikke behov for å iverksette alle disse tiltakene. Rådmannen varslet at 

han ville komme tilbake til hvilke tiltak som vil bli foreslått gjennomført. For å kunne foreta 

denne prioriteringen, måtte virksomhetene/nettverkene arbeide videre med 

konsekvensbeskrivelser av tiltakene som måtte inneholde følgende elementer: 

 

a) Saksopplysninger 

b) Konsekvenser for ansatte/organisering av arbeidet 

c) Økonomiske konsekvenser 

d) Vurdering 

 

Rådmannen vurderer det som aktuelt å innarbeide bare absolutt nødvendige 

konsekvensjusteringer i budsjettperioden. Med konsekvensjusteringer menes endringer i 

rammeforutsetninger som har bakgrunn i forhold utenfor den enkeltes kontroll og som 

påvirker den økonomiske handlefriheten. Eksempel på slike forhold kan være nye kommunale 

vedtak, nye lovpålegg eller andre ekstraordinære forhold.  Konsekvensjusteringene må 

dokumenteres i form av vedtak, nye forskrifter etc., og skal angis i kronebeløp. 
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Virksomhetsleder økonomi viser til at virksomhetenes endelige budsjettforslag fremsendes i 

august/september, herunder også konsekvensene for tjenestetilbudet. Utgangspunktet for 

fremlegget er inneværende års tildeling. Omprioriteringer foretas i fagnettverkene. Den videre 

budsjettprosessen skjer mellom rådmannsgruppen og økonomiavdelingen. Størstedelen av 

budsjettet er i praksis låst og i liten grad gjenstand for diskusjon. 

  

Virksomhet økonomi presenterer virksomhetenes budsjettforslag for rådmannsgruppen. 

Virksomhet økonomi er i en dobbeltrolle ved at den er en rådgiver for de enkelte virksomheter 

samtidig som den skal legge frem helhetlige forslag. Ved behandlingen av det helhetlige 

budsjettforslaget, inntar kommunalsjefene en rolle som medlemmer i rådmannsgruppen og 

representerer i mindre grad egne virksomheter. 

 Økonomistyring 3.2.6

3.2.6.1 Økonomireglement 

Økonomireglementet (12.12.2012) beskriver følgende rutine: 

 

 15. februar: Årsregnskapet skal være oversendt revisjonen. 

 Innen 31. mars: Årsmeldingen skal være oversendt kontrollutvalget. 

 Mars/april: Sak om revisjon av investeringsbudsjettet legges frem for 

 Kommunestyret. 

 Innen 30. juni: Årsmeldingen skal behandles av kommunestyret sammen med 

 Årsregnskapet. 

 Juni: Kommunestyrets behandling av 1. tertialmelding. 

 Innen 30. oktober: Kommunestyrets behandling av 2. tertialmelding. 

 

For hvert tertial utarbeides en samlet rapport med presentasjon av regnskap i forhold til 

budsjett for den aktuelle perioden og år. Det skal gis kommentarer til avvik mellom regnskap 

og budsjett i forhold til forventet årsresultat. Rapporten skal, der det er nødvendig, omfatte 

forslag til endringer i budsjett og tiltak for å korrigere avvik. Endringer i virksomhetenes 

budsjettrammer foretas ifm. behandlingen av tertialrapporteringen. 

 

Ved månedsavslutningene for månedene februar, mars, mai, juli, september, oktober og 

november skal det fremlegges en statusrapport for formannskapet for den økonomiske 

situasjonen generelt, samt kritiske oppfølgingsområder spesielt. Det skal redegjøres for 

eventuelle avvik og korrigerende tiltak. Denne rapportering gis muntlig av rådmannen. 

 

Rådmannen er ansvarlig for at det ved utgangen av hvert år utarbeides en årsberetning for 

regnskapsåret, jf. Kommunelovens § 48.1. ledd og Forskrift om årsregnskap og årsberetning § 

10. Årsberetningen skal bl.a. bestå av en vurdering av kommunens økonomiske situasjon, 

måloppnåelse i året som har gått, kommunens stilling ved årsskiftet og en hovedtallsanalyse.  

Årsberetningen skal gi et bredere bilde av kommunens måloppnåelse enn de to 

tertialmeldingene, og skal ikke begrenses til å beskrive virksomhetenes ressursbruk. 

Årsberetningen skal også redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre betryggende 

kontroll. 

 

Årsberetningen skal forelegges kontrollutvalget sammen med regnskapet innen 31. mars. 

Deretter skal den fremmes i rådet for likestilling av funksjonshemmede, utvalg for omsorg og 
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helse, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for teknikk og miljø, utvalg for plan og byggesak, 

formannskapet og kommunestyret innen utgangen av juni, sammen med årsregnskapet og 

kontrollutvalgets innstilling. 

 

Kommunens økonomireglement inneholder også en rekke bestemmelser som gjelder 

årsavslutningen og regnskapet, ubrukte budsjettmidler, behandlingsprosedyre for avsluttet 

regnskap, retningslinjer for avskrivning av kortsiktige fordringer, avskrivninger, bruk av 

kontantkasser samt forvaltning av likvide midler. 

3.2.6.2 Ansvar og myndighet 

Delegeringsskrivet er ikke vesentlig endret i perioden fra 2012 til i dag. I hovedsak er også det 

nye økonomireglementet en videreføring av det gamle. Kommunestyret vedtok endringer i 

rutinene for måneds- og tertialrapportering og en egen årlig rapportering på revisjon av 

investeringsbudsjettet. Innkjøpsreglementet ble skilt ut som eget reglement. I tillegg ble 

språklige oppdateringer foretatt.  

 

Virksomhetsleder økonomi presiserer at månedsrapportene fokuserer på budsjettavvik i 

forhold til en prognose for året. Ved avvik skal virksomheten rapportere på iverksatte tiltak 

for å holde budsjettet. For å styrke fokuset på økonomistatus og iverksettelse av tiltak, går 

økonomirapporteringene månedlig til rådmannens ledergruppe. 

 

I hovedsak har økonomiprosessene vært upåvirket av hvordan kommunen har vært organisert. 

Nye elementer ved budsjett- og rapporteringsarbeidet er tatt inn på bakgrunn av evalueringer 

av foregående år. 

3.3 Vurderinger 

 Økonomiprosesser 3.3.1
 

Hovedtrekkene i administrasjonens budsjettprosess og rutiner for økonomistyring 

fremkommer i første rekke gjennom økonomireglementet og de årlige budsjettrundskrivene. 

Virksomhetsledere, kommunalsjefer, rådmann og virksomhet økonomi har ulike roller i disse 

prosessene. Det er viktig at ansvars- og myndighet for de ulike rollene er avklart og 

koordinert. Dette fremkommer i delegeringsreglement og stillingsbeskrivelser. 

 

Kommunalsjefenes rolle har endret seg gjennom de senere år. Fra å være fagnøytrale 

mentorer, er rollen endret mer mot ansvar for fagområder i kommunen. Ut fra 

stillingsbeskrivelsen er kommunalsjefene øverste fagansvarlige, personalansvarlige for 

virksomhetsledere, ansvarlige for budsjettering, økonomistyring og oppfølging av den 

økonomiske styringen av hvert virksomhetsområde som rapporterer til kommunalsjefen. I 

tillegg har kommunalsjefen medansvar for den totale administrative styringen og utviklingen 

av kommunen gjennom sin deltakelse i rådmannens ledergruppe. 

 

Økonomireglementet har én setning som sier at rådmannen kan delegere anvisningsmyndighet 

til kommunalsjefer og virksomhetsledere. For øvrig er ikke kommunalsjefen nevnt i 

reglementet. Delegeringer fra rådmannen til virksomhetsledere fremgår i en rekke punkter i 

delegeringsskrivet. Etter delegeringsskrivet kan kommunalsjefene videredelegere 

anvisningsmyndighet med visse begrensninger. Men det fremkommer ikke hvilken myndighet 

de har fått delegert og som kan videredelegeres. Generelt delegeres myndighet vertikalt og 

som regel ett trinn om gangen. Slik revisjonen leser delegeringsskrivet har ikke 
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kommunalsjefene fått tildelt attestasjons- og anvisningsmyndighet og kan følgelig ikke 

delegere slik myndighet videre. 

 

Økonomiansvaret ligger på virksomhetsnivå og på rådmannsnivå. Dette gjenspeiles i hvordan 

virksomhetenes budsjettinnspill blir behandlet av rådmannsgruppen. I tillegg vises til at det er 

virksomhetene og nettverkene som får oppdraget med å utarbeide budsjettforslagene. 

Kommunalsjefen mottar ikke et slikt oppdrag. Slik revisjonen forstår kommunalsjefenes rolle 

er denne i første rekke som ansvarlige for helheten i budsjettet sammen med rådmannen. 

 

Kommunalsjefenes rolle blir etter dette noe uklar. Kommunen bør samordne 

stillingsbeskrivelse, økonomireglement, delegasjonsregelverk og økonomiprosesser slik at det 

er samsvar mellom disse og at kommunalsjefenes rolle blir tydelig og i samsvar med hvordan 

rådmannen ønsker at den strategiske ledelsen skal fungere. 

 

Revisjonen mener også at rollen til fagnettverkene er uklar. Revisjonen oppfatter at disse i 

første rekke er samarbeids- og informasjonsfora. Det fremgår ikke at de har 

beslutningsmyndighet. Når så oppdrag blir gitt til "virksomhetsledere/fagnettverk" blandes 

rollene. Fagnettverket består av virksomhetsledere som har et tydelig ansvar, også i 

økonomisaker. Det gjelder ikke for fagnettverket, som følgelig ikke kan gi anbefalinger på 

vegne av en virksomhetsleder. Revisjonen mener rollen til fagnettverkene bør tydeliggjøres. 

 

Revisjonen kan ikke se at saksflyten i økonomiprosessene etter 2012 har vært nevneverdig 

påvirket av hvordan kommunen har endret organisasjonen, til tross for innføringen av nytt 

økonomisystem, Agresso. Budsjettprosess og økonomistyringsrutiner er justert noe, men dette 

er mindre endringer som i hovedsak har vært styrt gjennom de årlige budsjettrundskriv på 

bakgrunn av erfaringer som er gjort gjennom årene. 

 

Revisjonens hovedinntrykk er at prosessene for budsjettering og økonomistyring fungerer bra 

og at rolle- og ansvarsdeling generelt ser ut til å være avklart. 

 Budsjettrutiner 3.3.2

Revisjonen viser til at et vesentlig poeng i økonomiplanarbeidet er at dette knyttes til de mål 

kommunen skal nå. Plan- og bygningsloven § 11.3 uttrykker det slik: "…kommuneplanens 

handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 

samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer." 

 

Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i målene og angi hvilke tiltak som skal iverksettes for å 

nå målene. Årsbudsjettet er en bindende plan for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres 

neste år, mens årsregnskapet oppsummerer hva det kostet å gjennomføre dem. 

 

Slik rutinene er lagt opp i Ski kommune, skal virksomhetene legge årets budsjett til grunn for 

budsjettforslaget for neste år. For budsjettåret 2016 godtas kun absolutt nødvendige 

konsekvensjusteringer. Etter at budsjettet er vedtatt, tildeles virksomhetene en ramme som de 

skal løse sine oppgaver innenfor. En slik modell medfører at kun en liten del av budsjettet er 

gjenstand for diskusjon. Andre svakheter vil kunne være manglende informasjon om årsaker 

til budsjettavvik, vanskeligheter med å sammenligne mellom virksomheter, ulikheter i 

tjenestetilbudet mellom sammenlignbare virksomheter og manglende budsjettjusteringer ved 

svingninger i aktivitetsnivået. 
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Alternativt kunne budsjettprosessen endres noe slik at rammen i større grad fastsettes ut fra de 

aktiviteter som skal gjennomføres for å nå de mål som ligger i kommuneplanen. Et 

budsjettforslag der virksomhetene beskriver konsekvensene for tjenesteproduksjonen 

(aktiviteter) av et gitt budsjettnivå, kan bidra til en tettere kobling mellom mål, aktiviteter for 

å nå målene og økonomi. Dette er også i samsvar med kommunens mål og resultatkjede, som 

fokuserer på aktiviteter som skal gjennomføres for å skape resultater som fører til at 

kommunen når sine mål (jf. kapittel 5). 

 Budsjett og handlingsplan 3.3.3

De konsekvensene som budsjettforslaget innebærer, er i hovedsak presentert gjennom 

kommentarer, rammeendringer og Kostra-nøkkeltall for tjenesteområder. Revisjonen ser at 

det kan være tjenlig å utdype konsekvensene for tjenesteområder slik kommunen gjør.  

 

Revisjonen kan ikke se at det er formelle krav som tilsier at dette bør endres. På den annen 

side finnes det ingen "tjenesteområder" i organisasjonsstrukturen.  Kommunestyret vedtar 

budsjettet som en ramme for hver virksomhet. Koblingen mellom tjenesteområder og 

virksomheter er i liten grad beskrevet. Revisjonen fremmer ingen konkret anbefaling, men vil 

peke på at det kan være nyttig å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å synliggjøre 

konsekvensene av budsjettforslaget for de enkelte virksomheter på en tydeligere måte enn hva 

som fremkommer i dag.  
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4 AGRESSOS BIDRAG TIL ØKONOMISTYRING 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

ISACA
1
 har utviklet generelle krav som IT-systemer må tilfredsstille for at disse skal 

understøtte virksomhetenes prosesser.  Revisjonen har på bakgrunn av disse kravene lagt til 

grunn følgende kriterier for at Agresso skal bidra til god styring og kontroll: 

 

Målrettet:  Informasjonen skal være relevant og aktuell for økonomisk styring og 

kontroll, og være levert: 

 i rett tid,  

 korrekt,  

 konsistent og 

 på en anvendelig måte. 

Effektiv:  Informasjonen skal anskaffes og gjøres tilgjengelig gjennom optimal 

bruk av ressurser. 

Konfidensiell:  Sensitiv informasjon skal beskyttes fra uautorisert visning/presentasjon. 

Integritet:  Informasjonen skal være nøyaktig, fullstendig og gyldig. 

Tilgjengelig: Informasjonen skal være tilgjengelig når nødvendig for økonomiske 

styrings- og kontrollformål nå og i fremtiden. Dette gjelder også 

beskyttelse av nødvendige ressurser. 

Overensstemmelse: Informasjonen skal innfri lover, reguleringer, forskrifter og 

kontraktsmessige avtaler som gjelder for økonomisk styring og kontroll, 

for eksempel eksterne pålagte krav til informasjon. 

Pålitelig:  Informasjonen skal være formålstjenlig og hensiktsmessig: 

 for ledelsen i styringen av virksomheten og 

 for ledelsens utførelse av finansielle og (lov)pålagte 

rapporteringsoppgaver. 

4.2 Faktabeskrivelse 

 Målrettet informasjon 4.2.1
 

Innføringen av ytterligere funksjonaliteter i Agresso pågår. Pr. desember 2015 har ikke 

systemet vært brukt for budsjetteringsformål. Dette gjøres i Excel som etter kommunestyrets 

budsjettvedtak importeres til Agresso. Oppdateringer av Agresso senhøsten 2015 har bedret 

denne funksjonaliteten noe og det er plukket ut to virksomheter for testing av 

detaljbudsjettering i Agresso i 2016. Investeringsfunksjonen er under implementering med 

sikte på drift fra 2016. 

 

I 2015 er det jobbet med å utvikle løsninger som gir mer HR-informasjon tilgjengelig for 

virksomhetene, overgang til et ensartet format på inngående fakturaer, elektronisk distribusjon 

                                                           
1
 ISACA (Information Systems Audit and Control Association) er en internasjonal forening. Foreningen har fokus 

på styring av og kontroll med IKT og tilbyr globalt anerkjent sertifiseringer i IT-revisjon. 

Problemstilling nr. 2: 

Bidrar IKT-systemene til god styring og kontroll? 
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av lønnsslipper og direkte uttrekk av konsekvenser ved lønnsoppgjør. Funksjonaliteter som vil 

bli utviklet, er bl.a. integrering av fraværsdata (én arbeidsflyt på tvers av flere systemer), 

direkte registrering av personalmeldinger i Agresso og bedre funksjoner for distribusjon og 

oppfølging av data. I 2016 vil det også arbeides med å tilrettelegge for mer direkte 

registrering av data på HR/lønnsområdet. 

 

Regnskapsavdelingen rapporterer om en del registreringsfeil som gjøres av virksomhetene. 

Avdelingen har derfor etablert en rutine for å korrigere denne type feil og bistå enhetene med 

behandling av fakturaer. 

 Effektiv datafangst 4.2.2

Budsjett- og handlingsplanen for 2015-2018 pekte på utfordringer med å konkretisere hvordan 

forventningene om mer effektiv drift kan realiseres. Planen sier at det er nødvendig å sette 

fokus på prosessforbedringer som kan gi mer kostnadseffektiv drift. Virksomhetsleder 

økonomi fremholder at fremtidig drift skal skje med økt gjenbruk av data og legge til rette for 

drift innenfor de vedtatte budsjettrammene. Kommunen har en generell forventning om at økt 

databruk over tid vil bidra til at arbeidsprosesser skjer mer effektivt. Dette avhenger av at 

manuell databehandling begrenses.  

 

Budsjett- og handlingsplanen for 2016-2019 fremholder at med tilrettelegging kan 

økonomisystemet gi mer effektiv informasjonsdeling og bedre støtte til kommunens tjenester.  

Store deler av ansattforvaltningen i lønnssystemet i dag er basert på manuelle operasjoner, og 

i liten grad på gjenbruk av data eller automatisk oppfølging av hendelser. Slik utvikling er i 

følge budsjett- og handlingsplanen nødvendig for at det skal gi merverdi for kommunens 

virksomheter. 

 

Regnskapsavdelingen opplyser at det i en periode har vært registrert feil ved attestering og 

anvisning av fakturaer som følge av at attestant/anviser har en annen fagbakgrunn og 

manglende kunnskaper i bruken av Agresso. Regnskapsavdelingen har derfor etablert en 

rutine for å kontrollere fakturaene før de betales. 

 Konfidensiell håndtering av data 4.2.3

Både IKT-sjefen og regnskapsavdelingen mener at dette er ivaretatt. IKT-sjefen viser til at 

kommunens informasjonssikkerhetshåndbok er tilgjengelig i Kvalitetslosen. Formålet med 

denne er å ivareta personopplysningslovens og helseregisterlovens krav til 

informasjonssikkerhet. Det er utviklet prosedyrer for bl.a. brukertilgang, datatilgang, 

passordforvaltning og sikkerhetsrevisjon.  

 

Fagsystemene håndterer konfidensiell informasjon. Denne informasjonen inkludert bilag, blir 

håndtert innenfor et skjermet miljø med begrenset tilgang. 

 Integritet 4.2.4

Overgang til et nytt økonomisystem innebærer at risikoen for feil i regnskapet øker. Både 

administrasjonen og revisjonen har derfor hatt et særlig fokus på at denne type problem kunne 

oppstå i innføringsperioden for Agresso. Svært få avvik av betydning er registrert i denne 

perioden. Funn som er kommentert i denne perioden er usikkerhet knyttet til grunnlagsdata 
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for beregning av korrekt pensjonskostnad og forpliktelser
2
, samt avvik mellom 

kundereskontro og hovedbok
3
. 

Konvertering av gamle data har vært krevende. Det er konstatert få vesentlige avvik ved 

konvertering til nytt system. Mht. korrekte og fullstendige data, er det fortsatt input fra 

brukerne (datafangst) som utgjør den viktigste feilkilden, ikke systemet i seg selv. 

Virksomhetsleder økonomi mener at Agresso er bedre tilpasset brukernes behov enn forrige 

system. Det vises som eksempel til at SmartClient benyttes for avansert bruk, webgrensesnitt 

for vanlige brukere. 

Rapportering gjøres direkte i Agresso. Medio desember 2015 er følgende funksjonaliteter 

innført: 

 Hovedbok. HR/Lønn, inkl. integrasjon mot turnussystem Tieto RS. Fraværsregistrering. 

Tilrettelagt for A-melding fra januar 2015 (rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til 

Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå). 

 Leverandørreskontro med arbeidsflyt og integrasjon mot elektronisk handelsformat (EHF). 

 Kundereskontro, inkl. integrasjon mot EHF. 

 Inkasso. 

 Rapportering. 

 Innkjøp med integrasjon mot e-handelsplattform (ikke alle virksomheter ennå). 

 

Det har vært utfordringer med å få HR-elementene til å fungere på en tilfredsstillende måte. 

Prosessen for fraværsregistrering kan fortsatt forbedres. A-meldinger, som i en startfase ikke 

fungerte optimalt, ser nå ut til å være under kontroll. 

 

Agresso får input fra og genererer output til flere systemer. Oversikten under er en forenklet 

systemskisse som viser hvilke systemer dette er: 
 

 

                                                           
2
 Revisjonsbrev nr. 3 for regnskapet 2012 datert 25.4.2013   

3
 Revisjonsbrev nr. 5 for regnskapet 2014 datert 24.4.2015   

Leverer variable 
lønnsrammer. Henter 
ansattregister. 

Leverer fakturafil. 

Leverer fakturafil. Leverer fakturafil. Leverer fakturafil. 
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 Tilgjengelighet 4.2.5

Virksomhetsleder økonomi viser til at det ikke er registrert vesentlige avvik knyttet til om 

korrekte data er tilgjengelig til rett tid. IKT-avdelingen har overvåkingsverktøy som logger 

oppetid på systemene og kan produsere rapporter på grunnlag av dette. Med unntak av ett 

tilfelle av ca. fem timers utilsiktet nedetid i løpet av 19 måneders drift, har systemet vært 

stabilt. 

 Overensstemmelse med lov og regelverk 4.2.6

Administrasjonen har utarbeidet en sikkerhetshåndbok som i det alt vesentlige vurderes å 

ivareta kravene som lovverket stiller.  

 

Bokføringsloven med forskrifter og standarder stiller krav til sikring av regnskapsmateriale, 

oppbevaring og kontrollspor. Det anbefales at kommunen dokumenterer hvordan standardene 

etterleves, herunder dokumentasjon av risikovurdering knyttet til en betryggende og forsvarlig 

sikring av regnskapsmaterialet. Denne dokumentasjonen oppbevares på samme måte som 

øvrig oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, og gjerne sammen med lignende former for 

dokumentasjon som for eksempel dokumentasjon av kontrollspor og dokumentasjon av 

rutiner for lukking av regnskapsperioder. Dette er forhold som ikke fremgår av 

sikkerhetshåndboken. 

 Pålitelighet 4.2.7

Rådmannen har i møte med revisjonen vist til at Ski kommune har hatt utfordringer med IKT-

systemene. Ski kommune er dessuten vertskommune for IKT Follo, som er et samarbeid 

mellom Frogn, Oppegård, Ski, Vestby, Nesodden og Ås kommuner om drift av felles servere 

og programvare. Rådmannen har derfor fokusert på å styrke IKT-systemene etter at han 

tiltrådte i 2008.   

 

Disse forholdene er beskrevet i kommunens IKT strategi for 2013-2016. En faglig analyse 

basert på Cobit
4
, konkluderte bl.a. med at mye tid gikk bort på grunn av feil og ustabile 

systemer. 

 

Rådmannen pekte også på at skifte av økonomisystem to ganger på fire år har gitt en krevende 

situasjon for kommunens økonomistyring. Rådmannen viser i budsjettforslaget for 2016 til at 

på grunn av merarbeidet med omlevering av økonomisystem, er det ikke funnet rom for å 

drive utviklingsarbeid med løsningen. På denne bakgrunn fikk rådmannen tilslutning til å 

forlenge prosjektet. 

 

Kommunen gikk over til Agresso i 2014 etter at SAP-ERV ble faset ut før avtalt leveranse fra 

2009 ble oppfylt. Virksomhetsleder økonomi er leder for innføringen av prosjektet. 

Virksomhetsleder økonomi viser til at etter at ERV-løsningen ble bestemt avviklet, var det 

viktig å anskaffe et økonomisystem som raskt kunne tas i bruk.  

 

Agresso gir mulighet for at den enkelte selv i større grad utnytter den fleksibiliteten systemet 

har og åpner for at kommunen selv kan etablere løsninger tilpasset Ski kommune fremfor å bli 

levert et produkt tilpasset et minimumsnivå som skal passe flere kunder.  

                                                           
4
 Cobit, Control Objectives for Information and related Technology, er et internasjonalt rammeverk for IKT-

styring og kontroll. 
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4.3 Vurderinger 

Innføringen av ERV og deretter Agresso, har utvilsomt vært en merbelastning for ansatte i 

kommunen. Revisjonen er godt kjent med at ansatte innen bl.a. økonomi og regnskap, har 

gjort en stor innsats for å få det nye systemet til å fungere. 

 

De tilbakemeldingene revisjonen har fått, avdekker ikke større innvendinger mot systemet.  

Forhold som at fagpersonell må utføre merkantile oppgaver og utvikling av hensiktsmessige 

månedsprognoser, mener revisjonen mest sannsynlig vil falle på plass ved fortsatt utvikling og 

utnyttelse av de funksjonaliteter systemet skal ha.  

 

Det er ikke registrert store avvik i kvaliteten av de data systemet frembringer. I forhold til de 

kriterier som er lagt til grunn for vurderingen av om IKT-systemene bidrar til god styring og 

kontroll, mener revisjonen at Agresso har kvaliteter som i det alt vesentlige understøtter de 

mål som er satt.  

 

Administrasjonen har utarbeidet en sikkerhetshåndbok som i det alt vesentlige vurderes å 

ivareta kravene som lovverket stiller. Revisjonen bemerker imidlertid at 

bokføringsstandardene også krever eksplisitt at kommunen dokumenterer om og hvordan 

standardene etterleves, herunder at risikovurdering knyttet til en betryggende og forsvarlig 

sikring av regnskapsmaterialet dokumenteres. Revisjonen ser ikke dette som er vesentlig 

avvik, men trekker det frem som et forbedringsområde for neste revisjon av 

sikkerhetshåndboken.  

 

Ski kommune har forutsatt at Agresso skal gi gevinster i form av mer kostnadseffektiv drift. 

Hva som ligger i dette, er imidlertid noe uklart. Revisjonen viser til at realisering av gevinster 

er et sentralt poeng i endringsprosjekter som det er viktig å ha fokus på i alle faser av et 

prosjekt. Det er derfor viktig å konkretisere hvilke gevinstmål kommunen skal jobbe mot og 

ha et særlig fokus på i fortsettelsen, f.eks. gjennom en plan for realisering av prosjektets 

gevinster. 
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5 KOMPETANSE OG REKRUTTERING 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Oppgavene, organiseringen og innføringen av Agresso stiller krav til de ansatte. 

Problemstillingen er deskriptiv og fokuserer på hvordan kommunen har fulgt opp innføringen 

av Agresso kompetansemessig (vedlikeholde og videreutvikle), og om kommunen er en 

attraktiv arbeidsplass som rekrutterer godt. 

5.2 Faktabeskrivelse 

 Kompetanseutvikling  5.2.1
 

Virksomhetsleder HR viser til at kommunen har en rekke komplekse IKT-systemer som 

krever opplæring. Ved innføringen av Agresso i 2014 fikk samtlige brukere opplæring 

innenfor det området av Agresso som kommunen tok i bruk. I 2015 har kommunen 

gjennomført opplæring av 370 medarbeidere i Agresso og Outlook.  

 

Den initielle opplæringen på Agresso er ivaretatt av prosjektet. I følge prosjektleder, er den 

opprinnelige planen for opplæring gjennomført. Det har vært benyttet ulike metoder rettet mot 

sluttbrukere ute i virksomheter og brukere av SmartClient (Økonomi, HR og Innkjøp). 

Prosjektet har ingen gjenstående opplæringsaktiviteter. Det har ikke vært nødvending med 

personellmessige tiltak (omplasseringer e.l.) for å sikre at systemet ble implementert som 

forutsatt. 

 

Budsjett- og handlingsplanen for 2015-18, varslet at opplæring og utvikling av stab og støtte i 

bruk av Agresso ville bli en utfordring i 2015.  Dette behovet gjaldt kompetanse i bruk av 

systemet for personer i sentrale funksjoner (Økonomi, HR og delvis også Fellestjenester 

v/Innkjøp). 2015 har derfor vært et år preget av kompetanseoppbygging i disse funksjonene. 

Ved innføring av innkjøpsfunksjonen er det gjennomført et eget opplæringsløp med relevante 

virksomheter. På regnskapssiden er det gjennomført opplæring i mindre grupper for ansatte i 

virksomhetene for å styrke kvaliteten på konteringen og generell bruk av systemet. På 

vårparten i 2015 ble behovet for videre opplæring i Agresso kartlagt. 89 personer meldte seg 

på kurs. 

 

Virksomhetsleder HR peker på at IKT-bruken i kommunen utvikles kontinuerlig. Dette 

gjelder både for Agresso og andre systemer. Kommunen tar gradvis flere funksjoner i Agresso 

i bruk slik at databehandlingen blir mer automatisert. Sykefraværsrapporteringen i kommunen 

er et eksempel på en funksjon som nå gjøres via Agresso. Også andre funksjoner 

automatiseres. Et eksempel er søknadssystemet WebCruiter der søkerne selv legger inn en 

rekke opplysninger, slik at det blir mindre dataregistrering for HR. Det planlegges også å ta i 

bruk en funksjonalitet som øker kvaliteten på registrering av fravær og oppfølgingen av 

sykemeldte. 

Problemstilling 3: 

Hvilken effekt har omorganiseringen hatt på kommunens evne til å rekruttere, vedlikeholde 

og videreutvikle kompetansen til medarbeiderne? 
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Virksomhet HR har gjennomført en undersøkelse blant alle ansatte for å kartlegge 

kompetansebehov. Undersøkelsen, som ga 340 svar, førte til at det ble etablert en ordning der 

HR kaller inn fagansvarlige fire ganger i året. På disse møtene prioriteres hvilke områder det 

skal satses på når det gjelder kompetanseutvikling. HR koordinerer denne prosessen, men det 

er fagansvarlige som har gjennomføringsansvaret. Når det gjelder opplæring i Agresso, er 

fokuset på økonomi ca. 80 % og HR ca. 20 % i de innmeldte behovene. 

 

I årsberetningen for 2014 rapporterer Ski kommune at den har et godt system for strategisk 

kompetanseutvikling. Den nye malen for strategisk kompetanseutvikling ble tatt i bruk i 2014. 

Den er knyttet opp mot vedtatt kommuneplan og budsjett- og handlingsplan og viser 

kommunens kompetansebehov på kort og lang sikt. 

 

Kommunen har etablert et lederutviklingsprogram for alle avdelingsledere, virksomhetsledere 

og rådmannens ledergruppe med oppstart i 2016. Programmet har fokus på: 

 

 Personalhåndtering. 

 Punktene i lederkontrakten. 

 Endringsledelse og endringskompetanse. 

 Scenariotenkning. 

 

Sammenhengen mellom egen stilling og kommuneplanens mål er sentralt, og synliggjort slik: 

 

 
Kommunen omtaler dette om mål- og resultatkjeden. 

 

Kommunen vedtok i 2014 å gå bort fra store omfattende medarbeiderundersøkelser med 

mange spørsmål. Det er etablert en rutine der kommunens ansatte tar stilling til 10 påstander.  

Svarene er grunnlaget for en dialog etterpå der resultatene utdypes.  

 

I 2015 ble en ny medarbeiderundersøkelse tatt i bruk. 72 % av de ansatte besvarte 

undersøkelsen. Generell medarbeidertilfredshet var i følge virksomhetsleder HR meget 

positiv, sammenlignet med andre kommuner og andre organisasjoner i tilsvarende størrelse. I 

følge virksomhetsleder HR er både ansatte og ledere fornøyd med metoden i det den legger 

mer vekt på prosess enn resultat.  

 Rekruttering 5.2.2

Kommunen hadde pr 21. november utlyst 422 stillinger i 2015. Det er mottatt 5380 søknader 

og 367 er nyansatt i stilling. Antall søknader til utlyste stillinger og åpne søknader/CV som 

legges igjen på Ski kommunes WebCruiter, er rundt 300 hver måned. HR-sjefen er generelt 

fornøyd med søkermasse og kvalifikasjoner.  

 

Rådmannen peker som et eksempel på at utlysningen av en stilling som byggesaksbehandler 

våren 2015, ga 92 søkere. Det skyldes Skis attraktive beliggenhet, men også at kommunen har 

store fagmiljøer, bl.a. i virksomhet Plan/bygg/geodata. Virksomhetsledere for hhv. 
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bestillerkontoret, IKT og barnehage 2, ble lyst ut eksternt og besatt ved første utlysning. 

Administrasjonen mener at filosofien med robuste virksomheter også har positiv betydning 

for rekruttering. 

 

 
 

Figurene viser at kommunens hjemmesider og NAV sine websider er de viktigste kanalene for 

rekruttering. 

5.3 Vurderinger 

Revisjonen merker seg at et stort antall medarbeidere har fått initiell opplæring i Agresso og 

at det ikke gjenstår opplæringsaktiviteter som skal gjennomføres i regi av innførings-

prosjektet. Kompetanse i Agresso og fortrolighet med generell databruk, må forventes å være 

ulik i en organisasjon. Når det ikke har vært nødvendig med personellmessige tiltak for å 

finne løsninger på enkeltes særlige behov og forutsetninger, kan det oppfattes som en positiv 

indikator for hvordan innføringen av systemet har forløpt. 

 

Ski kommune har satt i gang flere nye HR-aktiviteter. Det er iverksatt en rutine for å 

koordinere kompetansebehov og velge ut tiltak og områder som skal prioriteres. 

Medarbeiderundersøkelsen som tidligere var omfattende, er nå spisset mot et fåtall spørsmål 

som til gjengjeld skal følges opp på en bedre måte. Det er også igangsatt et lederutviklings-

program rettet mot de målene som følger av kommuneplanen. Revisjonen har ikke grunnlag 

for å vurdere kvaliteten i denne satsingen, men finner det positivt at det er en dynamikk innen 

HR-området som både søker å ta hensyn til relativt kortsiktige kompetansebehov, 

endringsbehov og strategisk innretning av HR-funksjonen mot kommunens mål. Det er 

sammenfall i tid mellom denne satsingen og etableringen av HR som ny virksomhet. 
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Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 

 


