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Sammendrag 
 

 

 

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Rana kommune, i sak 046/16, 

gjennomført en forvaltningsrevisjon av virksomhetsstyring og internkontroll i Rana kommune.  

 

Revisjonen har undersøkt hvordan Rana kommuner sikrer tilfredsstillende internkontroll med sin 

virksomhet, og hvordan mål- og virksomhetsstyringen i kommunen fungerer. Under dette har 

revisjonen undersøkt i hvilken grad kommunen har etablert hensiktsmessige system og rutiner 

for å fastsette mål og for å følge opp måloppnåelse. Videre har revisjonen undersøkt hvorvidt 

Rana kommune har etablert et overordnet system for internkontroll, og hvordan og i hvilken grad 

kommunen har innført tiltak for å utvikle et godt kontrollmiljø, hvordan risikovurderinger blir 

benyttet i internkontrollen i kommunen, samt hvilke kontrollaktiviteter som er etablert og hvordan 

internkontrollen i kommunen blir fulgt opp.  

 

Revisjonen har gjennomgått relevant dokumentasjon fra kommunen, gjennomført intervju med 

til sammen 8 personer, og sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle ledere i kommunen, 

samt et tilfeldig trukket utvalg av andre ansatte. 

 

Undersøkelsen viser at Rana kommune har satt i gang et arbeid med å utvikle et helhetlig plan- 

og styringssystem som også skal dekke behovet for overordnet internkontroll, gjennom 

styringsverktøyer som virksomhetsplaner, lederavtaler, rapporteringssystemet og ulike 

reglementer. Etter revisjonens mening har Rana kommune på plass elementer av internkontroll, 

men kommunen har på det nåværende tidspunkt ikke etablert en samlet internkontroll som gjør 

at administrasjonen i tilstrekkelig grad er gjenstand for betryggende kontroll i samsvar med 

kommuneloven § 23 nr. 2. Denne vurderingen er basert på følgende identifiserte mangler i 

internkontrollen:   

 

Når det gjelder system for å fastsette mål bidrar manglende systematikk i bruken av verktøyer 

som lederavtaler og virksomhetsplaner til at kommunen har utfordringer knyttet til å 

operasjonalisere og fastsette mål som tilrettelegger for målrettet arbeid med tjenesteutvikling, 

samt oppfølging av grad av måloppnåelse i avdelingene og for ledere. Videre bidrar manglende 

forankring av målsettinger i en oppdatert kommuneplan til at kommunen mangler en klar kobling 

mellom kommunens strategier og mål på overordnet nivå ned til avdelings- og enhetsnivå. 

 

Oppfølging av status og måloppnåelse er etter revisjonens mening ikke tilfredsstillende, og 

vanskeliggjøres av at rapporteringspraksis innebærer at avdelingene hovedsakelig rapporterer på 

og følges opp på økonomi, og i liten grad på kvalitative indikatorer og måloppnåelse. 

Sammenholdt med manglede systematikk i tilnærmingen til oppfølging av måloppnåelse og 

iverksettelse av eventuelle tiltak som skal sikre måloppnåelse, svekker dette rådmannens 

mulighet til å følge opp og ha tilstrekkelig kontroll med måloppnåelse og kommunens virksomhet 

som helhet, for eksempel knyttet til tjenestekvalitet.   

 

Rana kommune har ikke i tilstrekkelig grad samlet sine internkontrollelementer i et felles, 

overordnet internkontrollsystem, og det er heller ikke etablert felles retningslinjer som gir føringer 

for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte avdelingene og enhetene. Fellesområde for 

internkontroll på kommunens intranettsider «Innsia» er på revisjonstidspunktet i liten grad 

tilpasset kommunens spesifikke internkontrollbehov, og kommunens internkontroll framstår på 

revisjonstidspunktet som fragmentert. 

 

Når det gjelder kontrollmiljø mener revisjonen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har 

tydeliggjort hva ansvaret for internkontroll omfatter, og heller ikke systematisk sikret kjennskap 

til etiske retningslinjer og varslingskanalen i organisasjonen som helhet. Utover opprettelse av 

økonomi- og anskaffelsesreglement, etiske retningslinjer og varslingsrutiner, har kommunen ikke 

gjort et tilstrekkelig systematisk arbeid for å bevisstgjøre ansatte og aktualisere temaet 

korrupsjon.  
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Revisjonen mener kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert et system som sikrer at risikoer 

i kommunens tjenesteutøvelse håndteres i samsvar med krav til god internkontroll. Kommune 

gjennomfører ikke systematiske risikoanalyser som en del av internkontrollarbeidet, og det 

mangler systemer for å aggregere risiko til strategisk nivå, og følge opp risikovurderinger med 

risikoreduserende tiltak. 

 

Revisjonen mener manglende kontrollaktiviteter i form av etablerte og oppdaterte rutiner for 

sentrale arbeidsprosesser ikke sikrer tilstrekkelig internkontroll i arbeidsprosessene. Revisjonen 

mener videre at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert systemer som sikrer at avvik blir 

meldt og fulgt opp systematisk. Kommunen mangler også kontrollaktiviteter i form av 

skriftliggjøring og tydeliggjøring av ansvar for blant annet internkontroll. 

 

Kommunens har p.t. ikke implementert system for oppfølging av internkontrollen som helhet fra 

ledelsens side. Revisjonen mener dette ikke er tilfredsstillende, da slik gjennomgang er en 

forutsetning for å sikre at internkontrollsystemet er oppdatert og sikrer betryggende kontroll i 

samsvar med kommuneloven. 

 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rana kommune 

iverksetter en rekke tiltak. Disse fremgår i rapportens kapittel 10. 
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 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av virksomhetsstyring og internkontroll i 

Rana kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rana kommune i sak 046/16 

30.09.2016. 

 

Prosjektet er bestilt som et resultat kontrollutvalgets arbeid med plan for 

forvaltningsrevisjon i 2016.  

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan Rana kommune sikrer 

tilfredsstillende internkontroll i sin virksomhet, og hvordan mål- og virksomhetsstyringen i 

kommunen fungerer. 

 

Med bakgrunn i formålet med prosjektet ble det formulert følgende problemstillinger: 

 
Mål- og virksomhetsstyring 

1. I hvilken grad har kommunen etablert et hensiktsmessig system for å 

fastsette mål? 
a. I hvilken grad blir det satt mål for de ulike tjenesteområdene og enhetene 

i kommunen? 
b. I hvilken grad er det synliggjort gjennom virksomhetsplaner hvordan 

kommunen skal arbeide for å oppnå målene? 
c. I hvilken grad er det innført rutiner som sikrer at relevante krav og 

forventninger fra statlige myndigheter, kommunalt planverk og politiske 

vedtak blir tatt inn i mål og virksomhetsplaner? 
d. I hvilken grad har lederavtaler blitt tatt i bruk, og fungerer de som et 

hensiktsmessig verktøy i mål- og virksomhetsstyringen? 
e. I hvilken grad er overordnede mål operasjonalisert på en hensiktsmessig 

måte, til konkrete måltall, KPI-er mv. for de ulike tjenesteområdene og 

enhetene? 
 

2. I hvilken grad er det etablert rutiner i administrasjonen for å følge opp 
status og måloppnåelse? 

a. I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik fra mål? 
b. I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 
c. I hvilken grad er oppfølgingen integrert med det øvrige budsjett- og 

styringsarbeidet i organisasjonen? 

d.  I hvilken grad er det etablert rutiner for å rapportere om status og 
måloppnåelse/oppfølging av vedtak til politisk nivå? 

 
Overordnet internkontroll 

3. Har Rana kommune etablert et overordnet system for internkontroll? 
a. I hvilken grad er det etablert et felles system og verktøy for internkontroll? 
b. I hvilken grad er det gitt felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunens tjenesteområder? 
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c. I hvilken grad er de ansatte kjent med retningslinjer og system for 
internkontroll? 

 
4. I hvilken grad har kommunen innført tiltak for å utvikle et godt 

kontrollmiljø? 

a. I hvilken grad har kommunen gitt føringer for ledernes ansvar for 
internkontroll? 

b. Har kommunen etablert etiske retningslinjer, og hvordan er disse ev. gjort 
kjent i virksomheten? 

c. I hvilken grad har kommunen innført tiltak mot korrupsjon og misligheter? 
d. I hvilken grad er det etablert et system for varsling og oppfølging av 

varslere? 

 
5. Hvordan blir risikovurderinger benyttet i internkontrollen i kommunen? 

a. Innenfor hvilke områder blir det tatt i bruk risikovurderinger? 

b. Er det et system for å følge opp resultatene av gjennomførte 
risikovurderinger? 

c. I hvilken grad er det etablert system for å sikre at ledelsen i kommunen er 
orientert om risikoområder innenfor de ulike tjenesteområdene? 

d. I hvilken grad er det etablert system for å følge opp at identifiserte risikoer 
blir håndtert? 

 
6. I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at 

sentrale arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 
a. I hvilken grad er det etablert en klar arbeidsdeling med tydelige 

fullmakter/delegasjoner?  
b. I hvilken grad er det etablert et felles system for å dokumentere skriftlige 

rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsprosesser? 
c. I hvilken grad er det et system for dokumentstyring som sikrer at rutiner 

blir oppdaterte og gjort tilgjengelige for de ansatte på en hensiktsmessig 

måte? 
d. Har kommunen etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem? 

 
7. Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen fungerer slik 

den var tenkt innenfor kommunens tjenesteområder? 

 

1.3 Avgrensing 

I dette prosjektet har ikke sektorspesifikke internkontrollkrav blitt gjennomgått, slik som 

krav til forsvarlig system innenfor skole eller internkontrollforskrift for sosial- og 

helsetjenesten. Vi har heller ikke undersøkt regeletterlevelse knyttet til spesifikke 

internkontrollkrav i støtteprosesser som f.eks. informasjonssikkerhet eller HMS. 

 

 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet oktober 2016 til september 2017. 

 

 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. 

Videre har informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, 

regelverk m.m. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert 

opp mot til revisjonskriteriene. 

 

Dokumentanalysen har omfattet gjennomgang av dokumenter som beskriver rutiner, 

prosedyrer, generelle retningslinjer, planer, styrende dokumenter, rapportering og vedtak. 

Dokumentanalysen har gitt viktig informasjon om praksis for internkontroll i kommunen. I 
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tillegg har dokumentanalyse vært viktig for å etablere autoritative og etterprøvbare kriterier 

for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. 

 

1.4.2 Intervju 

Vi har gjennomført intervjuer med rådmann og produksjonssjefer (ledere på 4.3.1-nivå1) i 

skoleavdelingen, barnehageavdelingen, kulturavdelingen, helse- og sosialavdelingen, 

omsorgsavdelingen, teknisk avdeling og avdeling for HR/økonomi. Intervjuene med 

rådmann og skolesjef ble gjennomført som telefonintervjuer.  

 

Totalt har vi intervjuet 8 personer. 

 

1.4.3 Elektronisk spørreundersøkelse 

Revisjonen har sendt ut en spørreundersøkelse til alle ledere på 3.4.1- og 3.4.2-nivå og 

med øvrig lederansvar i kommunen, samt et tilfeldig trukket utvalg andre ansatte, for å få 

informasjon om hvordan de ulike avdelingene i kommunen arbeider med internkontroll. 

Spørreundersøkelsen har blitt utarbeidet, og distribuert på e-post til respondentene, via 

verktøyet Questback.  

 

Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 617 respondenter. Det var 248 respondenter som 

besvarte spørreundersøkelsen, og dette utgjør en svarprosent på 40 prosent. Herunder er 

svarprosenten blant ledere på 3.4.1-nivå og 3.4.2-nivå 69,3 prosent, mens svarprosenten 

blant medarbeidere uten lederansvar er 36,9 prosent.2  

 

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er 

informasjon fra de verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

 

Rapporten ble sendt til rådmannen for verifisering og høring. Rådmannens høringsuttalelse 

er lagt ved rapporten. 

 

 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli 

vurdert opp mot. Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i 

gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i 

hovedsak hentet fra kommuneloven og anerkjente rammeverk for internkontroll. Kriteriene 

er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

 

 
1 Rana kommune skiller mellom produksjonssjefer på 4.3.1-nivå, som er ledere av 

produksjonsavdelinger, og ledere på 3.4.2-nivå, som er enhets- eller avdelingsledere på nivået under 

produksjonssjef. 
2 Det er en risiko i denne typen spørreundersøkelser for et systematisk frafall. Det vil si at utvalget 

som har svart på undersøkelsen er systematisk forskjellig fra dem som har valgt ikke å svare på 

undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er ikke egnet for statistisk generalisering, men er 

innhentet for å sikre bredde i datainnsamlingen. 
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 Om Rana kommune 

Ledelsen i Rana kommune består av rådmannens strategiske ledergruppe, som er 

sammensatt av rådmann, produksjonssjefer for de syv produksjonsavdelingene og 

informasjonssjef.  

 

Kommune er organisert i sju produksjonsavdelinger som hver ledes av en produksjonssjef 

(leder på 3.4.1-nivå). Hver produksjonsavdeling har underenheter som ledes av 

enhetsledere (leder på 3.4.2-nivå).  

 

 
Figur 1: Organisering Rana kommune 
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 System for målfastsettelse i 

kommunen 

 

3.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 
 
I hvilken grad har kommunen etablert et hensiktsmessig system for å fastsette mål? 
 

a. I hvilken grad blir det satt mål for de ulike tjenesteområdene og enhetene 
i kommunen? 

b. I hvilken grad er det synliggjort gjennom virksomhetsplaner hvordan 
kommunen skal arbeide for å oppnå målene? 

c. I hvilken grad er det innført rutiner som sikrer at relevante krav og 
forventninger fra statlige myndigheter, kommunalt planverk og politiske 
vedtak blir tatt inn i mål og virksomhetsplaner? 

d. I hvilken grad har lederavtaler blitt tatt i bruk, og fungerer de som et 
hensiktsmessig verktøy i mål- og virksomhetsstyringen? 

e. I hvilken grad er overordnede mål operasjonalisert på en hensiktsmessig 
måte, til konkrete måltall, KPI-er mv. for de ulike tjenesteområdene og 
enhetene? 

 

 

3.2 Revisjonskriterier 

Kommunal planlegging 

Kommuner er pålagt å planlegge virksomheten sin. Det går frem av kommuneloven § 5 at 

«kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet.» Det heter 

også at kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede 

utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til 

rådighet, slik dette fremgår av økonomiplanen. 

 

Kommunens plikt til og formål med å utarbeide planar fremgår også av plan- og 

bygningsloven § § 3-2, 3-3 og 11-2, andre ledd. Planleggingen skal fremme helhet ved at 

sektorer, oppgaver og interesser i et område blir satt i sammenheng gjennom samordning 

og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale 

og kommunale organ, private organisasjoner og institusjoner, og allmenheten, jamfør plan- 

og bygningsloven § 3-1.   

 

Av plan- og bygningsloven § 11-2 fremgår det videre at:  

 

«Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne 

mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning 

fra andre offentlige organer og private. 
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Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel 

som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. 

Handlingsdelen skal revideres årlig.» 

 

I COSO sitt rammeverk3 går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning 

for internkontroll. Dette forutsetter at ledelsen har på plass en prosess for å etablere 

målsettinger som sikrer at de valgte målsettingene støtter og er i samsvar med 

virksomhetens formål. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de 

overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er 

å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som organisasjonen skal 

jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 

i organisasjonen.  

 

Se vedlegg 2 for mer utfyllende revisjonskriterier.  

 

 

3.3 Fastsetting og operasjonalisering av mål for de ulike tjenesteområdene 

og enhetene og bruk av virksomhetsplaner4 

3.3.1 Datagrunnlag 

 

Planstrategi- og system 

Kommunestyret i Rana utarbeider en kommunal planstrategi minst i hver valgperiode, og 

senest ett år etter konstituering. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og 

langsiktige samfunnsplanlegging.5  

 

Det fremgår av oversikt over Rana kommunes plan- og styringssystem6 at hensikten med 

planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden, 

og fungerer som et verktøy for å: 

 

 Gi retning for strategisk utvikling 

 Foreta en samlet vurdering av planbehov i gjeldende planperiode 

 Gi rom for å videreutvikle lokaldemokratiet 

 

Gjeldende planstrategi i kommunen er for perioden 2016 -2019.7 Det opplyses i intervju at 

arbeidet med oppdatering av planverk er forankret på overordnet nivå i organisasjonen 

gjennom rådmannens strategiske ledergruppe (SLG). Planer som er vedtatt legges ut på 

kommunens intranett.  

 

Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planer som skal sikre 

at politiske mål og prioriteringer blir gjennomført, samt bidra til en helhetlig oppfølging av 

planer og oppgavene som følger av disse. Sammenhengen mellom kommunens 

plandokumenter fremgår av figuren under: 

                                                

 

 
3 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk  
4 Problemstillingen 2a), 2b) og 2c) besvares her samlet. 
5 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
6 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
7 Rana kommune, 2016. Rana kommunes planbehov 2016 - 2019 
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Figur 2: Rana kommunes plansystem8 

 
 

 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument, og består av 

en samfunnsdel og en arealdel. I kommuneplanen fastsettes mål og retningsvalg for 

utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon, og planen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.  

 

Det går frem av oversikt over kommunens plan- og styringssystem at kommuneplanen skal 

utarbeides for en periode på 12 år, og revideres hvert 4 år.9 Planens handlingsdel, som 

angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, revideres årlig. Handlingsdelen 

innarbeides i handlingsprogrammet, som er en del av økonomiplanen.10 

 

Foreliggende kommuneplan for Rana kommune ble vedtatt av kommunestyret i mai 2007.11  

I planen heter det at kommuneplanens strategiske del er det langsiktige politiske 

styringsdokumentet som peker ut retningen for ønsket utvikling, og angir overordnede mål 

og strategier for fokusområder som berører kommunen knyttet til samfunns-, areal- og 

tjenesteutvikling. Arealdelen i kommuneplanen ble sist oppdatert i 2016.12  

 

Samfunnsdelen av Rana kommunes kommuneplan ble sist oppdatert 2006. 

Kommuneplanen omtales i intervjuer som utdatert i form og innhold, og det pekes på at 

den i for liten grad er spisset opp mot kommunens mål og strategier. Det opplyses at 

kommunen de siste årene har måttet vektlegge økonomistyring i kjølvannet av Terra-

saken, og prioriteringen av dette arbeidet de senere årene har gjort det vanskelig å arbeide 

parallelt med å oppdatere kommuneplanen.  

 

Flere har i intervju gitt uttrykk for at en utdatert kommuneplan er en utfordring for 

virksomhetsstyringen i Rana kommune. Det understrekes at kommunen forholder seg til 

den eksisterende kommuneplanen, men det faktum at den er utdatert gjør det vanskelig å 

bruke planen til praktiske formål. Manglende oppdatering av kommuneplanen, og ikke 

minst av målsettingene for kommunen som helhet, gjør at målene lenger ned i 

organisasjonen ikke er forankret i kommuneplanen. Det pågår på revisjonstidspunktet et 

arbeid for å oppdatere kommuneplanen, og ifølge intervjuer er det en målsetting at ny 

kommuneplan blir endelig vedtatt i kommunestyret i desember 2017.  

 

Foreliggende kommuneplan inneholder følgende strategiske, overordnede mål:13 

  

                                                

 

 
8 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
9 Kommuneplanens strategiske del er gjeldende for tidsrommet 2006-2016, mens arealdelen er 

gjeldende for tidsrommet 2016-2026. 
10 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
11 Rana kommune, 2007. Kommuneplan for Rana 2006 – 2016. Strategisk del. 
12 Rana kommune, 2016. Kommuneplan for Rana 2016-2028. Arealdelen. Bestemmelser og 

retningslinjer 
13 Rana kommune, 2007. Kommuneplan for Rana 2006 – 2016. Strategisk del. 
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 Langsiktig tilrettelegging for en vekst i befolkninga opp til 30 000 i løpet av de 

nærmeste 20 år 

 Tilrettelegge for å tiltrekke seg og beholde unge i etableringsfasen, og med høy 

kompetanse 

 Skape en levende kommune med større mangfold og positiv identitet 

 Skape mer estetiske bymiljø som bedre profilerer byen og kommunens fortrinn 

 Involvere og ansvarliggjøre gjennom dialoger og prosesser internt og eksternt 

 Skape ny virksomhet med utgangspunkt i et samspill mellom næring, kultur og 

utdanning 

 Ivareta og utvikle Ranas fortrinn innenfor kulturarv og samtidskultur 

 Styrke nyetablering av kunnskapsbasert næringsvirksomhet 

 Finne nye former for samspill mellom kultur og næring 

 Styrke Rana-samfunnets profil og identitet  

 

Av kommuneplanen fremgår det videre at tjenesteområdene skal realisere kommuneplanen 

gjennom økonomiplan/budsjett, virksomhetsplaner og styringskort. Økonomiplanen 

utarbeides årlig og omfatter de fire påfølgende budsjettårene. Budsjett utarbeides årlig og 

er et bindende bevilgningsdokument. Økonomiplanen omfatter alle virksomheter, og skal 

gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioritering av 

oppgaver i planperioden. Økonomiplanens handlingsprogram inneholder økonomiske 

rammer, mål og planlagte aktiviteter for kommende fireårsperiode.14 

 

I budsjett og økonomiplanen for 2017-202015 er det definert fire gjennomgående 

fokusområder som skal legges til grunn for videreutvikling av resultatmål og indikatorer i 

2017. Disse fokusområdene er økonomi, organisasjon, tjenester og samfunn. Med 

bakgrunn i analyse av kommunens utfordringsbilde som fremkommer i økonomiplanen, og 

etablert praksis i organisasjonen, definerer økonomiplanen gjennomgående resultatmål på 

overordnet nivå og satsningsområder for hvert av de fire fokusområdene. Under 

tjenesteproduksjon er det for de enkelte tjenesteområdene definert hovedutfordringer med 

enkelte tilhørende kvalitative mål det skal jobbes mot å nå i perioden 2017-2020. 

 

Årsbudsjettet er en bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i budsjettåret.16 

Det fremgår fra budsjettdokumentet at kommunen ikke kan foreta utbetalinger eller pådra 

seg utgifter i året ut over de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet for budsjettåret, 

med unntak av eventuelle rettslige forpliktelser. Det fremgår videre at kommunestyrets 

bevilgninger i budsjettet er bindende for underordnete organer.  

 

I intervjuer blir det opplyst at ettersom kommuneplanen ikke har oppdaterte målsettinger, 

blir overordnede målsettinger for tjenesteområder fastsatt i kommunens økonomiplan og 

budsjettdokumenter. Her legges rammene for hvilke tiltak avdelingene har anledning til å 

gjennomføre, og disse danner utgangspunktet for videre definering av mål for avdelingene 

hvert år.  Det opplyses også at det rapporteres på de overordnede målene i økonomiplanen 

forbindelse med årsmelding og regnskapsavleggelse årlig. Det fremgår av økonomiplan og 

budsjettet at avdeling for støttetjenester vil fortsette arbeidet med «å sikre orden i eget 

hus» gjennom interkontroll, og et eget internkontrollsystem knyttet til HMS. I intervjuer 

opplyses det at det rapporteres på dette arbeidet som en del av årshjulet for 

økonomirapportering.  

 

                                                

 

 
14 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
15 Rana kommune, 2016. Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020. Vedtatt i kommunestyret 13. 

desember 2016 
16 Rana kommune, 2016. Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020. Vedtatt i kommunestyret 13. 

desember 2016 
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I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført blant ledere og medarbeidere uten 

lederansvar i kommunen, ble det stilt spørsmål om det er satt tydelige mål for enhetene. 

Blant lederne som besvarte undersøkelsen, var det henholdsvis 36 prosent og 54 prosent 

som oppgav at det i stor eller noen grad er satt tydelige mål for enheten. 8 prosent av de 

som besvarte spørsmålet oppgav at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er utarbeidet 

tydelige mål for enheten.  

 
Figur 3: Er det satt tydelige mål for din enhet? (Ledere17, N=77) 

 

 
 

På oppfølgingsspørsmål om hvilke dokumenter som fastsetter mål for enheten, svarer 48 

prosent at økonomiplan i stor grad gir mål for enheten, og henholdsvis 36 prosent og 39 

prosent av lederne svarer at virksomhetsplan og politiske vedtak i stor grad gir mål for 

enheten. Henholdsvis 13 prosent og 14 prosent av lederne som besvarte undersøkelsen 

oppgir at kommuneplan og lederavtaler i stor grad gir mål for enheten.   

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført svarer i om lag 36 prosent av lederne at 

kommunens økonomiplan i stor grad gir mål for avdelingen, mens om lag 54 prosent svarer 

at økonomiplanen i noen grad gir mål for avdelingen. 
  

                                                

 

 
17 Med ledere menes alle som oppgir å være «leder på 3.4.1 eller 3.4.2-nivå» eller «annen leder». 
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Figur 4: I hvilken grad angir følgende dokumenter mål for enheten - økonomiplan (Ledere, 
N=75) 

 

 

 
Operasjonalisering av overordnede mål og bruk av virksomhetsplaner  

Det fremgår av oversikt over Rana kommunes plan- og styringssystem at kommunen skal 

benytte virksomhetsplaner for å synliggjøre skriftlige mål for hver enkelt 

produksjonsavdeling, og for å sikre at iverksettelse av politiske vedtak, prioriteringer og 

mål utføres på en slik måte at man oppnår best mulig resultat og kvalitet i tjenesten. Mål 

og tiltak fra budsjett og økonomiplan, felles gjennomgående planer og annet relevant 

planverk som følger av planstrategien skal videreføres og følges opp i virksomhetsplanene.   

Mål for produksjonsavdelingene utledes og operasjonaliseres i hovedsak fra føringer og 

rammer som legges gjennom årsbudsjett og økonomiplan.  

 

Videre går det frem av reviderte maler for lederavtaler, som skal tas i bruk i løpet av 2017, 

at produksjonssjef er ansvarlig for å utarbeide årlig virksomhetsplan for 

produksjonsavdelingen, og at enhetsleder er ansvarlig for å utarbeide årlig virksomhetsplan 

for enheten.18 I intervjuer opplyses det at i den grad det er behov for å bryte ned og 

operasjonalisere mål i en avdelings virksomhetsplan ytterligere, skjer dette ved at 

produksjonssjefene fastlegger styringsindikatorer i samarbeid med enhetsledere og 

nedfeller disse i handlings- eller aktivitetsplaner eller tilsvarende.   

 

Det opplyses i intervju at ikke alle avdelinger tidligere har benyttet virksomhetsplaner, og 

det det den siste tiden har pågått en revidering av maler for virksomhetsplaner i regi av 

økonomi- og HR-avdelingen i kommunen. Det opplyses fra kommunens side at de nye 

malene for virksomhetsplaner er under utrulling på revisjonstidspunktet, slik at alle 

produksjonsavdelinger nå skal utarbeide virksomhetsplaner etter felles mal. Det jobbes 

også på revisjonstidspunktet med å utarbeide maler for underliggende virksomhetsplaner 

for enhetene i produksjonsavdelingene.  

 

I intervju opplyses det at utarbeidelse av virksomhetsplaner skjer med utgangspunkt i 

overordnede planer, samt de grunnleggende rammene i kommunens budsjett og 

økonomiplan, slik at virksomhetsplaner reflekterer både kommunalt planverk og strategiske 

føringer som fremkommer der og økonomiplan vedtatt av kommunestyret.  

 

                                                

 

 
18 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.1 ledere. Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.2 ledere. 
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Flere produksjonssjefer trekker frem at bestemmelser og føringer i lovverk gir krav og mål 

kommunen må forholde seg til, og dermed er førende for hvilke mål som blir fastsatt i 

virksomhetsplaner. Blant annet vises det til at helse- og omsorgsloven gir føringer for hvilke 

tjenester kommunen har ansvar for å gi, herunder blant annet avlastning for familier med 

funksjonshemmede medlemmer, praktisk bistand og opplæring for personer som er 

avhengig av hjelp i hjemmet. Samtidig opplyses det at det er opp til den enkelte 

produksjonssjef å sikre at krav til internkontroll fremkommer i virksomhetsplaner.  

 

Avdelingenes virksomhetsplaner for 2017 er samlet i en felles plan, som også inneholder 

rapporteringskort for hver enkelt avdeling.19 Her fremgår det at utarbeidelse av årlig 

virksomhetsplan inngår som en del av produksjonssjefens ansvar og oppgaver.20 Ved 

utarbeidelse av virksomhetsplan for den enkelte produksjonsavdeling er kommuneplanens 

samfunnsdel, budsjett- og økonomiplan og sektorovergripende delplaner eller fagspesifikke 

planer styrende.  

  

Felles for virksomhetsplaner som benyttes på avdelingsnivå i kommunen er at de inneholder 

en kort beskrivelse av den aktuelle avdelingens formål, handlings- og arbeidsmål for en 

fireårsperiode innenfor de fire hovedområdene økonomi, tjenester, medarbeidere og 

organisasjon. Virksomhetsplanene gir også en redegjørelse for gjennomgående utviklings- 

og satsingsområder for avdelingen, og en tiltaks- eller aktivitetsplan for inneværende år, 

hvor ansvar og tidsfrister for avdelingens oppgaver inneværende år blir nedfelt, samt 

rapporteringskort.21 Målsettinger eller oppgaver knyttet til internkontrolloppgaver 

fremkommer ikke av virksomhetsplaner som benyttes på revisjonstidspunktet. 

 

Fra rådmannsnivå fremheves avdelingenes virksomhetsplaner som et sentralt 

styringsverktøy. Det blir i intervjuer opplyst at virksomhetsplaner er å anse som en 

bestilling fra rådmannen til den enkelte produksjonssjef, noe som skal tydeliggjøres 

ytterligere overfor lederne fremover. Det opplyses videre at virksomhetsplanene fremover 

skal brukes enda mer aktivt som del av styringsdialogen og internkontrollen i kommunen. 

 

Det vises i intervjuer gjennomgående til at produksjonssjefer22 forholder seg til 

virksomhetsplanen i sitt daglige arbeid. Flere av produksjonssjefene opplyser i intervju at 

de oppfatter at målene som er satt for avdelingene i virksomhetsplaner er tydelige, og 

videre at planene på en hensiktsmessig måte operasjonaliserer hvordan deres avdeling skal 

arbeide for å nå de fastsatte målene.  I spørreundersøkelsen som revisjonen har sendt ut 

svarer 36 prosent av lederne som har besvart undersøkelsen at virksomhetsplanene i stor 

grad gir mål for avdelingen, mens nærmere 43 prosent av lederne mener 

virksomhetsplanene i noen grad gir mål for avdelingen. Samtidig opplyser også 10 prosent 

av lederne som har besvart undersøkelsen at de opplever at virksomhetsplanene angir mål 

for deres enhet i liten grad eller ikke i det hele tatt. 

 

                                                

 

 
19 Rana kommune, 2017. Virksomhetsplaner 2017. Overordnet nivå.   
20 Rana kommune, 2017. Virksomhetsplaner 2017. Overordnet nivå.   
21 Rana kommune, 2017. Virksomhetsplaner 2017. Overordnet nivå.   
22 Produksjonssjef (ledere på 3.4.1-nivå) er leder for en produksjonsavdeling. 
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Figur 5: I hvilken grad angir følgende dokumenter mål for enheten - virksomhetsplan 
(Ledere, N = 75) 

 
Målsettingene i virksomhetsplaner operasjonaliseres videre, og de ulike avdelingene har 

ulike tilnærminger til videre arbeid med virksomhetsplaner og operasjonalisering av mål i 

disse.  

 

Eksempelvis blir det i helse- og omsorgsavdelingen med utgangspunkt i virksomhetsplanen 

utarbeidet en aktivitetsplan som definerer mål og aktiviteter som skal være dekkende for 

alle de viktigste utviklings-/arbeidsoppgavene innen avdelingens område. Aktivitetsplan for 

omsorg blir utarbeidet i ledermøter, der avdelingssjef, distriktsledere og leder for 

omsorgskontoret deltar. Aktivitetsplanen blir også tatt opp med de tillitsvalgte i 

omsorgstjenestene, for å sikre at disse er involvert i planleggingen av alle punkter der dette 

skulle være relevant. Det blir forklart at aktivitetsplanen for omsorgstjenestene er et 

levende dokument, som jevnlig blir tatt opp og vurdert i ledermøter innenfor 

tjenesteområdet. 

 

I barnehageavdelingen utarbeides det styringsparametere på bakgrunn av 

virksomhetsplanen. Dette gjøres i ledermøte mellom produksjonssjef og enhetsledere, og 

styringsparameterne følges blant annet opp gjennom månedlige styrermøter med styrerne 

i barnehager. Styringsparametere er blant annet knyttet til sykefravær, hvilken pedagogisk 

retning og prinsipper som skal vektlegges og hvilken service som skal ytes.  

 

Teknisk sjef opplyser at det defineres indikatorer for måloppnåelse i handlingsplaner, og at 

status gjennomgås i ledergruppen i teknisk avdeling fra uke til uke. Handlingsplanen 

oppdatertes månedlig ved å sjekke at aktiviteter er gjennomført og at nye aktiviteter legges 

inn i planen. 

 

Det fremgår i kommunens økonomiplan for 2017-2020 at kommunen har et behov for å få 

på plass overordnede mål og styringsparametere, og at det må settes mål på 

tjenesteleveranser, ikke bare på virkemidlene kommunen rår over. Dette reflekteres også 

i intervjuer med ledere i kommunen, hvor det gis uttrykk for at kommunen har et 

forbedringspotensial når det gjelder å operasjonalisere mål på en hensiktsmessig måte for 

de ulike tjenesteområdene og enhetene. Det vises til at det pågående arbeidet med 

utvikling av et helhetlig plan- og styringssystem er et ledd i forsøke å systematisere 

arbeidet med fastsettelse av konkrete og målbare målsettinger for de ulike 

tjenesteområdene.  

 

Av lederne som besvarte revisjonens spørreundersøkelse, oppgir 21 prosent at det i stor 

grad er definert hvilke aktiviteter eller handlinger som skal gjennomføres for å nå målene 

som er satt for avdelingen, mens 59 prosent mener det i noen grad er tydelig hvordan 

målene som er satt for avdelingen skal nås. Om lag 17 prosent av lederne som har svart 
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oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er definert hvordan avdelingen skal nå 

fastsatte mål.   

 
Figur 6: I hvilken grad er det definert hvilke aktiviteter/handlinger som skal gjennomføres 
for å nå målene som er satt for din enhet? (Ledere, N = 76) 

 

3.3.2 Vurdering 

Revisjonen mener at det ikke er tilfredsstillende at kommuneplanen ikke har vært oppdatert 

siden 2006. Overordnede målsettinger for kommunens tjenesteområder blir i hovedsak 

fastsatt i økonomiplan og budsjettdokumenter, og utarbeidelse av virksomhetsplaner gjøres 

med utgangspunkt i rammene gitt i kommunens budsjett og økonomiplan. Kommunen er i 

ferd med å implementere nye maler for virksomhetsplaner som skal operasjonalisere 

overordnede mål gjennom å definere mål for de enkelte avdelingene. Revisjonen mener 

derfor det er viktig at kommunen sikrer oppfølging av at de nye malene for 

virksomhetsplaner tas i bruk og benyttes etter intensjonen i alle produksjonsavdelinger, for 

å sikre at krav til virksomhetsplaner blir etterfulgt, og at mål og tiltak er i samsvar med 

vedtatte planer, lovverk og politiske vedtak.  

 

Undersøkelsen viser at virksomhetsplanene på revisjonstidspunktet i varierende grad 

benyttes i virksomhetsstyringen i kommunen, og at de i varierende grad gir mål for 

virksomheten i avdelingene. Revisjonen mener at kommunens bruk av virksomhetsplaner 

på revisjonstidspunktet ikke i tilstrekkelig grad sikrer systematikk i arbeidet med å 

operasjonalisere og fastsette mål som kan bidra til at kommunen jobber systematisk og 

målrettet med tjenesteutvikling og oppfølging av grad av måloppnåelse i avdelingene. Det 

er slik revisjonen vurderer det en viktig forutsetning for god internkontroll at overordnede 

mål og strategier for kommunen er oppdaterte, og blir tydelig operasjonalisert ned til den 

enkelte avdeling.   

 

3.4 Lederavtaler som et verktøy i mål- og virksomhetsstyringen  

3.4.1 Datagrunnlag 

Det fremgår av oversikt over Rana kommunes helhetlige plan– og styringssystem at 

kommunen skal benytte seg av lederavtaler mellom produksjonssjefer (ledere på 3.4.1-

nivå) og enhetsledere på nivået under (ledere på 3.4.2-nivå).23  

 

Kommunen har nylig oppdatert malen for lederavtaler, og det opplyses i intervjuer at 

implementering av nye lederavtaler for alle produksjonssjefer (på 3.4.1-nivå) og ledere på 

nivået under (3.4.2-nivå) pågår på revisjonstidspunktet. 

 

                                                

 

 
23 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring) 

21,1%

59,2%

15,8%

1,3% 2,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele
tatt

Vet ikke

P
ro

se
n

t



 

21 

Lederavtalen er et tillegg til arbeidsavtalen, og inngås mellom rådmannen og den enkelte 

produksjonssjef i Rana kommune24 og mellom produksjonssjef og enhetsleder.25 Det går 

frem av lederavtalene at formålet med avtalen er å forplikte partene på gjennomføring av 

vedtatte mål innenfor gjeldende budsjettrammer og fullmakter gitt av 

rådmann/produksjonssjef i henhold til delegeringsreglementet. Lederavtalen skal bidra til 

å skape klarhet og forutsigbarhet om partenes gjensidige forpliktelse, og skal regulere:  

 

 Gjensidig ansvar, krav og forventninger mellom rådmann/produksjonssjef og 

produksjonssjef/enhetsleder 

 Årlig resultat- og utviklingsplan  

 Evaluering av resultatoppnåelse  

 

Det fremgår også av malene for lederavtale at produksjonssjef/enhetsleder har ansvar for 

interkontroll («orden i eget hus»).26 

 

Det går videre frem av mal for lederavtaler at produksjonssjef har ansvar for å utarbeide 

en årlig virksomhetsplan for egen avdeling. Virksomhetsplanen skal sikre oppfølging av mål 

og satsingsområder fastsatt i budsjett- og økonomiplan og øvrige styringsdokumenter, og 

danne grunnlag for lederavtalen.27 Tilsvarende fremgår det av lederavtale for enhetsledere, 

at leder har ansvar for å utarbeide årlig virksomhetsplan for egen enhet.28 (for mer om 

virksomhetsplaner, se avsnitt 3.3.1). I intervjuer fremgår det at lederavtaler og 

virksomhetsplan er koblet sammen ved at virksomhetsplanen skal danne grunnlaget 

lederavtalen som inngås med den enkelte leder. 

 

I intervjuer opplyses det at lederavtaler er i bruk i kommunen, men samtidig er det ikke 

alle produksjonssjefer som har inngått lederavtaler på revisjonstidspunktet. Det opplyses 

videre at det våren 2017 gjennomføres et arbeid for å sikre at alle produksjonssjefer inngår 

lederavtaler etter oppdatert mal. Av ledere på 3.4.1-nivå og 3.4.2-nivå som har besvart 

revisjonens utsendte spørreundersøkelse, oppgir 28 prosent at de har inngått lederavtaler, 

mens hele 73 prosent svarer at de ikke har inngått lederavtale.  
 

Det opplyses i intervju at lederavtaler suppleres og følges opp med ledersamtaler som 

avholdes mellom rådmann og den enkelte leder. Ledersamtaler referatføres og berører 

temaer som HR, økonomi og sykefravær, samt oppgaver og mål som er utledet fra 

virksomhetsplanen.  

 

 

I intervju blir det videre forklart at internkontroll ikke inngår som et fast punkt i 

ledersamtaler, men at internkontroll kan være tema i ledersamtaler som en del av mer 

generell drøfting av avdelingssjefens ledelsesansvar. I tillegg til lederavtalene, pekes det i 

intervju på at virksomhetsplaner med rapporteringskort er koblet opp mot lederavtaler, 

ettersom de gir grunnlag for å vurdere resultatoppnåelse opp mot oppgaver og mål som er 

fremkommer der. 

 

I følge opplysninger i intervju er det ikke i alle produksjonsavdelinger inngått lederavtale 

mellom produksjonssjef og hver enkelt enhetsleder. Det avholdes likevel ledersamtaler 

mellom avdelingssjef og enhetsleder. Dersom det ikke foreligger en lederavtale, benyttes 

avdelingens virksomhetsplan som grunnlag for å følge opp måloppnåelse hos enhetsleder.  

 

                                                

 

 
24 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.1 ledere 
25 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.2 ledere 
26 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.1 ledere. Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.2 ledere 
27 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.1 ledere 
28 Rana kommune, 2017. Lederavtale 3.4.2 ledere 
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I overkant av 53 prosent av lederne på 3.4.1- og 3.4.2-nivå som har besvart 

spørreundersøkelsen oppgir at de har gjennomført ledersamtaler med sin overordnede 

leder de to siste år, mens 44 prosent oppgir at de ikke har hatt ledersamtale med sin 

overordnede leder siste to år.  

 
Figur 7: Har din overordnede leder gjennomført årlig leder-/medarbeidersamtale med deg 
de to siste årene? (Ledere på 3.4.1 og 3.4.2-nivå, N=43) 

 

 
 

3.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen jobber med å implementere nye maler for lederavtaler 

for ledere på ulike nivåer i kommunen. Videre viser undersøkelsen at på 

revisjonstidspunktet hadde flertallet av ledere på produksjonssjef- og enhetsledernivå ikke 

inngått lederavtaler, og kun halvparten av lederne som besvarte spørreundersøkelsen til 

revisjonen har gjennomført ledersamtaler med sin overordnede leder de to siste årene.  

 

Revisjonen mener kommunens bruk av lederavtaler på revisjonstidspunktet fremstår som 

til dels usystematisk og fragmentert, og mener at kommunens praksis på 

revisjonstidspunktet ikke er tilstrekkelig til å sikre at lederavtaler fungerer som et 

hensiktsmessig verktøy i mål- og virksomhetsstyringen i kommunen. For å sikre en klar 

kobling mellom mål og resultater som ledere skal følges opp og måles på, bør kommunen 

sikre at alle ledere inngår lederavtaler etter ny mal, og at det systematisk gjennomføres 

ledersamtaler for alle ledere for å evaluere og følge opp mål fastsatt i avtalen. 

 

 

 

53,5%
44,2%

2,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nei Ikke relevant

P
ro

se
n

t



 

23 

 Oppfølging av måloppnåelse 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

 

I hvilken grad er det etablert rutiner i administrasjonen for å følge opp status og 

måloppnåelse?  

 
a. I hvilken grad har kommunen oversikt over eventuelle avvik fra mål? 
b. I hvilken grad har kommunen rutiner for å følge opp eventuelle avvik? 
c. I hvilken grad er oppfølgingen integrert med det øvrige budsjett- og 

styringsarbeidet i organisasjonen? 

d.  I hvilken grad er det etablert rutiner for å rapportere om status og 
måloppnåelse/oppfølging av vedtak til politisk nivå? 

 

 

4.2 Revisjonskriterier 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Dette inkluderer effektiv og tidsriktig informasjon og kommunikasjon, både 

horisontalt og vertikalt i organisasjonen, og er nødvendig for at den enkelte skal kunne 

utføre det ansvaret de er tildelt. 

 

Om kommunikasjon og informasjon som en del av COSO-modellen heter det videre at for 

at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter 

rapportere videre kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at 

internkontroll går inn som en del av den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i 

kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, effekter og endringer som følge av 

internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

 

I COSO sitt rammeverk29 går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning 

for internkontroll. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de 

overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er 

å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som organisasjonen skal 

jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 

i organisasjonen.  

 

KS sin anbefaling om å omtale arbeidet med internkontroll i kommunens årsrapport henger 

også sammen med kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, hvor det går frem følgende: 

 

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som 

ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for 

kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og 

                                                

 

 
29 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk  
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tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten.  

 

Kommunenes sentralforbund (KS) har gitt ut boken «Folkevalgt 2011-2015 i kommunen».30 

Her er det beskrevet flere prinsipper knyttet til god vedtaksoppfølging. Blant annet 

understrekes det at god og «riktig» informasjon om kommunens virksomhet og leveranser 

er en viktig betingelse for at folkevalgte skal kunne utøve effektiv og treffsikker politisk 

styring. Det kan lett bli et informasjonsunderskudd for de folkevalgte hvis man ikke har nok 

oppmerksomhet på rapporteringssystemer. 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

 

4.3 Oversikt og oppfølging av avvik fra mål, og integrering med øvrig 

budsjett- og styringsarbeid31 

4.3.1 Datagrunnlag 

I oversikt over Rana kommunes plan- og styringssystem fremgår det at kommunen skal 

videreutvikle virksomhetsstyringen, slik at den baseres på mål- og resultatstyring i større 

grad enn tidligere. Dette innebærer at det skal settes mål, og at resultatene skal måles og 

følges opp for å avdekke avvik for å oppnå kontinuerlig forbedring og utvikling av 

tjenestene. Målet er å sikre læring og utvikling i organisasjonen og å sikre kontinuerlig 

forbedring og utvikling av tjenestene gjennom regelmessig analyse av resultat.32 

 

I intervju blir det opplyst at på revisjonstidspunktet holder kommunen i hovedsak oversikt 

over, og følger opp avvik fra målsettinger, gjennom rapporteringssystemet. Basert på 

rapportering fra underliggende enheter i hver produksjonsavdeling rapporterer alle 

produksjonsavdelinger til rådmannen etter faste tidsintervaller som går frem av 

kommunens årshjul for økonomi. Årshjulet befinner seg på intranettsidene «Innsia».33  

 

 
 
Figur 8: Årshjul for økonomi 2017, Rana kommune 

 

                                                

 

 
30 Kommuneforlaget, 2011. Folkevalgt 2011– 2015 - i kommunen. 
31 Problemstillingen 2a), 2b) og 2c) besvares her samlet. 
32 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring) 
33 Rana kommune. Årshjul økonomi 2017 
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I tråd med årshjulet foretas økonomisk rapportering fra produksjonsavdelinger til rådmann 

månedlig, samt at det utarbeides tertialrapporter og årsrapporter som går videre til politisk 

nivå for behandling. Av årshjulet fremkommer også tidsfrister for KOSTRA-rapportering, 

årsberetning, overordnede budsjettføringer, årsbudsjett og økonomiplan og årsregnskap.  

 

På kommunens intranettsider «Innsia» ligger rutine for økonomirapportering.34 Av rutinen 

fremkommer det at månedlig økonomirapportering fra produksjonsavdeling til rådmannen 

og kvartalsvis til politisk nivå skal gjøres i det elektroniske systemet Visma Enterprise. 

Forhåndsdefinerte rapporter eller maler som skal benyttes for økonomirapportering finnes 

på et eget fellesområde. Leder for enheter/driftsavdelinger rapporterer til produksjonssjef, 

som aggregerer rapporter for sitt ansvarsområde og rapporterer til rådmannen. Av rutinen 

kommer det frem at rapporteringen i tillegg til regnskapstall skal inneholde informasjon om 

eventuelle avvik fra budsjett, håndtering av avvik og tiltak, spesielle problemstillinger, 

sykefravær, antall årsverk og en konklusjon på status.  

 

Det blir forklart i intervju at hver produksjonsavdeling har fått tilknyttet en egen controller 

fra økonomiavdelingen som følger opp og gir lederstøtte i rapporteringsarbeidet. Hensikten 

med denne ordningen er å sikre at økonomiavdelingen og rådmannen har god kjennskap 

til og tett dialog med hver avdeling.  

 

I intervju blir det opplyst at rapporteringen i kommunen over lengre tid har hatt et særlig 

fokus på økonomi, med tett oppfølging av økonomiske mål både for kommunen som helhet 

og innenfor hver avdeling. Videre opplyses det at særlig sykefravær har fått økt fokus med 

tanke på oppfølging og rapportering den senere tid. Det går ikke frem av rutiner revisjonen 

har fått tilgang til hvordan det skal rapporteres på kvalitative mål fra virksomhetsplanene. 

I intervju opplyses det at i tillegg til rapportering på økonomi i samsvar med årshjul, blir 

det rapportert på andre tema og mål for avdelingen i forbindelse med årlige ledersamtaler 

mellom produksjonssjef og rådmann. Det rapporteres ikke konkret knyttet til internkontroll. 

 

I kommunens årsberetning for 201635 fremgår det under avdelingsregnskap, i tillegg til 

resultat for avdelingen, en tekstdel som omtaler hovedtrekk ved driften i de ulike 

avdelingene og enhetene i løpet av året. Det er ikke nødvendigvis en systematisk kobling 

opp mot kvalitative mål satt i økonomiplan og budsjett eller utfordringer beskrevet der, og 

er i større grad en beskrivelse av tjenestenes aktivitet heller enn rapportering på mål. I 

årsberetningen fremkommer også en omtale av iverksatte tiltak knyttet til kommunens 

internkontrollarbeid i 2016, og det gis en oversikt over planlagte tiltak knyttet til 

internkontroll i 2017.   

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, oppgir 72 prosent av lederne som har 

svart at det i stor grad rapporteres til overordnet leder på økonomiske mål, mens 

henholdsvis 36 prosent og 37 prosent av lederne oppgir at det i stor grad rapporteres på 

tjenestekvalitet og oppfølging av politiske vedtak.     

 
Figur 9: I hvilken grad rapporterer enheten om måloppnåelse til overordnet leder 
vedrørende økonomiske mål, tjenestekvalitet, oppfølging av politiske vedtak (Ledere, 
N=75) 

 

                                                

 

 
34 Rana kommune. Veiledning Visma Enterprise økonomirapportering. Måndelig rapportering. 
35 Rana kommune, 2017. Årsregnskap og årsberetning 
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I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble respondentene gitt anledning til å 

vurdere i hvilken grad de har inntrykk av at nærmeste leder er kjent med hvorvidt enheten 

oppnår sine mål.  
 
Figur 10: I hvilken grad er det ditt inntrykk at din nærmeste leder er kjent med om din enhet 
oppnår sine mål? (Medarbeidere uten lederansvar, N=176) 

 

 
 

Blant medarbeidere uten lederansvar som har besvart spørreundersøkelsen, oppgir om lag 

60 prosent at de har inntrykk av at nærmeste leder i stor grad er kjent med om enheten 

oppnår sine mål, mens i overkant av 30 prosent svarer at de i noen grad har inntrykk av 

at nærmeste leder er kjent med måloppnåelse. I overkant av 8 prosent av medarbeiderne 

uten lederansvar oppgir at nærmeste leder i liten grad eller ikke i det hele tatt er kjent med 

hvorvidt enheten oppnår sine mål. 
 

Det er ikke utarbeidet felles retningslinjer for hvordan måloppnåelse skal følges opp på 

avdelingsnivå. Det opplyses i intervjuer at oppfølging av status for måloppnåelse i den 

enkelte produksjonsavdeling er integrert med øvrig budsjett- og styringsarbeid ved at 

oppfølging skjer i de samme ukentlige ledermøtene som enhetsledere rapporter til. I 

intervju opplyses det at i enkelte avdelinger gjennomføres det ikke nødvendigvis skriftlig 

rapportering til produksjonssjef utover økonomisk rapportering, og oppfølging av andre mål 

ofte gjennomføres som muntlig gjennomgang i ledermøtene i avdelingen.  

 

I intervju blir det opplyst at status for måloppnåelse og oppfølging av eventuelle avvik fra 

måloppnåelse er et fast punkt på de ledermøtene i rådmannens strategiske ledergruppe. 

Oppfølgingen i strategisk ledergruppe følger det etablerte årshjulet for økonomi, og det 

rapporteres til politisk nivå kvartalsvis. Det blir forklart i intervjuer at for større prosjekter 
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eller avvik med potensielt store konsekvenser skjer oppfølging i ledermøtene på ukentlig 

basis.  

 

Svarene fra spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført viser at 26 prosent av lederne 

mener at måloppnåelse blir systematisk fulgt opp i egen avdeling eller enhet i stor grad og 

49 prosent mener at dette skjer i noen grad. 21 prosent av lederne oppgir at måloppnåelse 

i liten grad blir fulgt systematisk opp, og 1 prosent svarer at måloppnåelse ikke blir 

systematisk fulgt opp i det hele tatt. 

 
Figur 11: I hvilken grad blir måloppnåelse systematisk fulgt opp i din enhet? (Ledere, N=77) 

 

 
I tilfeller der det i den enkelte produksjonsavdeling gjennom oppfølgingen konkluderer med 

at det er behov for konkrete tiltak for å sikre at man når fastsatte mål, er det fast praksis 

at disse tiltakene inkluderes i aktivitets- eller handlingsplaner som er tilknyttet 

virksomhetsplan. I intervjuer nevnes utarbeidelse av nye prosedyrer eller rutiner for 

utføring av arbeidsoppgaver som aktuelle tiltak for å sikre måloppnåelse der det oppdages 

avvik fra fastsatte mål i underliggende enheter i produksjonsavdelingen. Utarbeidelsen av 

prosedyrene eller rutinene blir gjerne gjort i linjen, og løftet til ledergruppen for diskusjon 

og godkjennelse i ledermøte i avdelingen.  

 

Blant lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse oppgir 49 prosent at 

manglende måloppnåelse i noen grad utløser iverksettelse av tiltak. 27 prosent svarer at 

det i stor grad blir satt i verk tiltak ved manglende måloppnåelse, mens 13 prosent svarer 

at dette i liten grad skjer. 

 
Figur 12: I hvilken grad blir det iverksatt tiltak ved manglende måloppnåelse? (Ledere, 
N=77) 
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Det er ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer eller tilsvarende for oppfølging av avvik fra mål 

som avdekkes i forbindelse med for eksempel interne og eksterne revisjoner, evalueringer 

eller tilsyn. Iverksettelse av tiltak som skal sikre at avvik fra mål følges gjøres på grunnlag 

av konkrete vurderinger i det enkelte tilfeller.  

 

4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har etablert et rapporteringssystem bestående av et 

årshjul og rutiner for rapportering som skal bidra til å sikre at det blir foretatt rapportering 

mellom ulike nivåer i kommunen månedlig, tertialvis og årlig. Undersøkelsen viser at det i 

hovedsak er økonomi enhetene og produksjonsavdelingene systematisk rapporterer på og 

følges opp på. Det blir i mindre grad rapportert på kvalitative mål, tjenestekvalitet eller 

andre kvalitative indikatorer. Revisjonen mener at kommunens rapporteringsrutiner legger 

til rette for økonomisk rapportering i samsvar med krav til god internkontroll, men at 

kommunens rapporteringssystem ikke er tilstrekkelig til å sikre oversikt over tjenestenes 

måloppnåelse knyttet til kvalitative målsettinger fastsatt i virksomhetsplaner. Revisjonen 

mener derfor at dagens rapporteringspraksis ikke sikrer at rådmannen får tilstrekkelig 

kontroll med måloppnåelse og kommunens virksomhet som helhet. Revisjonen mener 

kommunen bør sørge for rapportering i større grad omfatter kvalitative indikatorer og 

måloppnåelse utover økonomi, og at internkontroll i større grad inngår som del av den 

ordinære rapporteringen i kommunen, slik KS anbefaler i sin veileder til internkontroll. 

Revisjonen mener også at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert et system som 

sikrer systematisk oppfølging av måloppnåelse. Kun i underkant av en tredjedel av lederne 

har i revisjonens spørreundersøkelse gitt uttrykk for at det i stor grad blir satt i verk tiltak 

ved manglende måloppnåelse. Det er heller ikke utarbeidet felles retningslinjer for hvordan 

måloppnåelse skal følges opp på avdelingsnivå.  

 

 

4.4 Rapportering om status og oppfølging av vedtak til politisk nivå 

4.4.1 Datagrunnlag 

Det fremgår av oversikt over Rana kommunes plan- og styringssystem at rådmannen har 

det overordnede ansvaret for alle saker som legges frem for politisk behandling. Dette 

innebærer at saker er fullstendig og korrekt utredet, at saker settes opp i henhold til 

oppsatte frister og at vedtak blir fulgt opp og iverksatt. Med henvisning til 

delegeringsreglementet fremgår det videre at det skal rapporteres på saker til politisk nivå 

på en slik måte at den som har delegert myndighet har betryggende kontroll.  

 

Den formelle rapporteringen på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til kommunestyret 

i Rana kommune skjer en gang i året, gjennom årsberetningen. En gjennomgang av 

tertialrapportering så langt i 2017 viser at det ikke rapporteres på vedtaksoppfølging i 

tertialrapporter. Politisk rapportering knyttet til større enkeltplaner, for eksempel 

næringsplan, folkehelse, og miljø- og klimaplan, gjøres ifølge intervjuer gjerne halvårlig 

eller årlig, etter en konkret vurdering fra administrasjonen av hva som er hensiktsmessig.  

 

Utover det formelle rapporteringspunktet i forbindelse med årsrapport, blir det ikke 

rapportert systematisk på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå. Det er 

ikke etablert egne rutiner eller retningslinjer for å rapportere fra administrasjonen til politisk 

nivå om selve iverksettelsen av vedtak, for eksempel uventede hendelser som påvirker 

iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak eller fristetterlevelse.  

 

En gjennomgang av årsberetningen for Rana kommune for 2016 viser at rapporten har en 

egen seksjon om vedtaksoppfølging, som inneholder opplysninger om antall saker som 

hadde vært til behandling i formannskapet og kommunestyret i 2016 fordelt på 

tjenesteområder, samt hvor mange vedtak innenfor hvert tjenesteområde som var 

henholdsvis «iverksatt» eller «under arbeid». Det opplyses i intervju at det nylig er etablert 

en praksis der det blir lagt inn hyperlinker i rapporten som gir tilgang til de aktuelle sakene, 
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etter at en slik funksjonalitet ble etterlyst fra politisk hold. Det fremgår av årsberetningen 

at utfyllende rapport for vedtaksoppfølging er lagt ut på kommunens hjemmeside. På 

revisjonstidspunktet ligger det ikke en slik utfyllende rapport for vedtaksoppfølging 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

 

Kommunen har opprettet rutiner for saksbehandling knyttet til effektuering av vedtak36 og 

en brukerveiledning for vedtaksoppfølging som viser hvordan saksbehandlingen skal 

registreres og følges opp i arkivsystemet ephorte.37 Det er videre utarbeidet en rutine for 

politisk saksbehandling og sekretariatsoppgaver.38 Av rutinen fremgår det at rådmannen 

har ansvar for at alle saker som skal til politisk behandling fordeles i administrasjonen, 

utredes forsvarlig og sendes til behandling med rådmannens innstilling. Av rutinen fremgår 

det at saksbehandling og godkjenning skal skje i det elektroniske saksbehandlingssystemet 

ephorte, og det er satt frister for fremleggelse av saker for rådmann før politisk behandling.  

 

I intervjuer med ledere i kommunen blir det gitt uttrykk for at kommunens systemer for 

rapportering knyttet til vedtaksoppfølging som innebærer rapportering en gang årlig, 

oppfattes å holde politisk nivå informert om status og oppfølging av politiske vedtak i 

tilstrekkelig grad.   

 

4.4.2 Vurdering 

Effektiv og riktig rapportering til politisk nivå i en kommune er en forutsetning for god 

virksomhetsstyring, og KS har trukket frem at god og «riktig» informasjon om kommunens 

virksomhet og leveranser er en viktig betingelse for at folkevalgte skal kunne utøve effektiv 

og treffsikker politisk styring. Undersøkelsen viser at Rana kommune rapporterer på 

vedtaksoppfølging en gang årlig gjennom årsberetningen. Informasjonen som fremkommer 

i årsberetning er antall behandlede saker og hvorvidt saken er «iverksatt» eller «under 

arbeid».  

 

Etter revisjonens vurdering gir rutinene som er etablert for å rapportere på 

vedtaksoppfølging ikke i tilstrekkelig grad en tydelig oversikt over status og hvordan alle 

vedtak fattet i kommunestyret er fulgt opp. Revisjonen mener kommunen bør vurdere å 

etablere rutiner som sikrer rapportering om vedtaksoppfølging fra administrativt til politisk 

nivå oftere enn en gang årlig i årsberetningen. Videre bør rutinene for rapportering etter 

revisjonens mening også sikre at det i større grad synliggjøres for politisk nivå hvordan 

vedtak blir fulgt opp. Dette vil kunne gjøre det enklere for kommunestyret å kontrollere at 

vedtak som kommunens øverste organ treffer blir fulgt opp og iverksatt i samsvar med 

intensjonene. 

 

                                                

 

 
36 Rana kommune, 2014. Rutiner for politisk saksbehandling og sekreratiatsoppgaver. Pkt. 2.1.5 

Effektuering av vedtak. 
37 Rana kommune, udatert. Brukerveiledning vedtaksoppfølging. 
38 Rana kommune, udatert. Rutine for politisk saksbehandling og sekretariatsoppgaver. 
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 Overordnet system for 

internkontroll 

5.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi besvare følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

 

Har Rana kommune etablert et overordnet system for internkontroll? 

 
a. I hvilken grad er det etablert et felles system og verktøy for internkontroll? 
b. I hvilken grad er det gitt felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunens tjenesteområder? 

c. I hvilken grad er de ansatte kjent med retningslinjer og system for 
internkontroll? 

5.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll.»   

 

Kommuneloven gir ingen nærmere beskrivelser av hva som ligger i ”betryggende kontroll,” 

men det går frem av Ot.prp. nr. 70 (2002–2003)  at 

 

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å 

etablere internkontroll, må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar 

for etablering av internkontroll i administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig 

internkontroll må regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar.»  

 

I Ot.prp. nr. 70 (2002–2003) går det videre frem at internkontroll blir definert i vid forstand 

som en prosess, satt i verk og gjennomført av ledere og ansatte i virksomheten med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder:  

 

• Målrettet og effektiv drift  

• Pålitelig ekstern rapportering  

• Etterlevelse av gjeldande lover og regelverk 

 

KS deler inn internkontrollen i kommunene i tre virkeområder:  

• Sektorovergripende 

• Tjenestespesifikk 

• Støtteprosesser 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. I 

denne rapporten har vi lagt til grunn COSOs integrerte rammeverk for internkontroll, som 
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definerer internkontroll som en prosess som gir rimelig trygghet for at en organisasjon 

oppnår sine mål, og som sikrer en effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av 

lover og regler. Selv om vi i denne rapporten tar utgangspunkt i COSO, er ikke kommunen 

forpliktet til å bruke rammeverket, og står fritt til å velge hvilke prinsipper som skal legges 

til grunn for internkontrollen. 

 

I COSO sitt rammeverk går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning 

for internkontroll. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de 

overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er 

å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som organisasjonen skal 

jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 

i organisasjonen.  

 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner 

basis for organisasjonens internkontrollarbeid.  Det er flere viktige prinsipper for et godt 

kontrollmiljø, bl.a. 

 

 at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 

 at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, 

rapporteringsveier og egnede fullmakts- og ansvarsforhold. 

 at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse 

som samsvarer med organisasjonens mål 

 

På et mer detaljert nivå må organisasjonen etablere det som i COSO kalles 

«kontrollaktiviteter». Dette er de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i 

den daglige driften for å sikre at organisasjonen oppnår sine mål. Et prinsipp som legges til 

grunn er at ledelsen skal etablere rutiner og retningslinjer som inngår som en del av den 

daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av 

enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. COSO 

advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette å omgå, og kan være kostnadskrevende 

for organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell. Videre anbefaler 

COSO at ledelsen ved jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og 

kontrollaktiviteter. 

 

I sin veiledning til rådmennene om internkontroll anbefaler KS at internkontrollen inngår 

som en integrert del av ledelse og styring i kommunen. Dette innebærer at rådmannen og 

rådmannens ledergruppe skal involveres i internkontrollen, og da i særlig grad den 

sektorovergripende internkontrollen. KS anbefaler at rådmannsnivået innhenter 

rapportering og følger opp bl.a. virksomhetens arbeid med risikokartlegging og –vurdering, 

og følger opp gjennomførte kontroller og evalueringer. 

 

For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter 

rapportere videre kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at 

internkontroll går inn som en del av den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i 

kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, effekter og endringer som følge av 

internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

 

KS sin anbefaling om å omtale arbeidet med internkontroll i kommunens årsrapport henger 

også sammen med kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, hvor det går frem følgende: 

 

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som 

ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for 

kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og 
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tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten. (vår utheving). 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

 

5.3 Felles system og verktøy for internkontroll, og felles retningslinjer for 

internkontroll i kommunen39 

5.3.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har ikke etablert et felles system for internkontroll der alle elementer i 

kommunens internkontroll inngår. Det er heller ikke utarbeidet overordnede, felles føringer 

eller retningslinjer for internkontroll, eller hvordan det skal jobbes med dette i de enkelte 

avdelingene. 

 

Det fremgår av oversikt over Rana kommunes helhetlige plan– og styringssystem40 at 

internkontroll inngår som en integrert del av Rana kommunes plan- og styringssystem, og 

det blir vist til at plan- og styringssystemet er et sentralt utgangspunkt for administrativ 

styring og kontroll i kommunen. Plan– og styringssystemet, som skal sikre systematisk 

styringsdialog og rapportering fra linjen til rådmannen, er på revisjonstidspunktet fortsatt 

under utvikling og det vises i intervju til at kommunen foreløpig ikke har fått på plass et 

helhetlig integrert system. I intervju blir det vist til at kommunens tilnærming til 

internkontroll gir produksjonssjefene frihet til å utforme egne systemer for internkontroll i 

egen avdeling, med utgangspunkt i elementer fra plan- og styringssystemet.    

 

Kommunen benytter på revisjonstidspunktet ikke et felles, elektronisk internkontroll- eller 

kvalitetssystem, men kommunens intranettsider «Innsia» er organisert med et felles 

område for internkontroll. «Innsia» har en struktur som legger til rette for å samle 

kommunale styringsdokumenter, reglement, retningslinjer og tilsvarende både på 

overordnet nivå og for de ulike tjenesteområdene.  

 

Det fremgår av kommunens årsberetning for 201641 at kommunen som et to-årig prosjekt 

fra 2017 skal jobbe med å finne og implementere et felles overordnet kvalitetssystem (felles 

ledelsessystem) som skal sikre kontroll og styring, måloppnåelse og etterlevelse av lovverk, 

politiske vedtak og interne rutiner. I intervju opplyses det at kommunen har forsøkt å få på 

plass en ekstern prosjektleder for dette prosjektet, men det er nå besluttet at kommunen 

i løpet av 2017 i stedet ønsker å omprioritere interne ressurser til å jobbe med dette 

prosjektet. Det opplyses at det er uklart om dette vil få konsekvenser for fremdrift i 

prosjektet.  

 

En gjennomgang revisjonen har gjort av området Internkontroll på intranettsidene «Innsia» 

viser at dette inneholder en del overordnede, generelle beskrivelser av viktige elementer 

for internkontroll som kommunen ønsker skal inngå som del av internkontroll, blant annet 

knyttet til HMS, gjennomføring av ROS-analyser og tydeliggjøring av ansvar og roller. Det 

er imidlertid ikke tydeliggjort eller operasjonalisert hvordan disse elementene skal 

iverksettes for Rana kommune. Intranettsidene inneholder også flere av kommunens 

reglementer, som i intervju blir trukket frem som sentrale elementer i arbeidet med 

internkontroll i kommunen, herunder oppdatert delegeringsreglement som tydeliggjør 

ansvar og roller i kommunen og etiske reglement.  

 

                                                

 

 
39 Problemstilling 3a og 3b besvares her samlet 
40 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
41 Rana kommune, 2017. Årsregnskap og årsberetning 2016. 
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Delegeringsreglementet fremkommer på «Innsia» og er vedtatt i kommunestyret 2016.42 

Delegeringsreglementet fastsetter hvilken myndighet som er delegert til rådmannen, og 

det slår fast at rådmannen har fullmakt til å delegere videre myndighet i henhold til et eget 

administrativt delegeringsreglement. Av delegeringsreglementet fremgår det at rådmannen 

skal sørge for at administrasjonen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (for mer om 

delegeringsreglement, se avsnitt 8.3.1).  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rana kommune og en etikkplakat ligger 

tilgjengelig på «Innsia». Etiske retningslinjer er vedtatt av kommunestyret i 201543 og 

etikkplakaten synliggjør de fire verdiene åpenhet, respekt, samarbeid og tillit.44 (Se 6.4.1 

for mer om etiske retningslinjer).  

 

På revisjonstidspunktet blir det i intervjuer med ledere i kommunen trukket frem at de mest 

sentrale elementene i kommunens internkontroll omfatter virksomhetsplanene som hver 

enkelt produksjonsavdeling utarbeider, lederavtaler for produksjonssjefer og enhetsledere 

der disse er inngått, og rapporteringssystemet med månedlig rapportering til rådmann, og 

tertial- og årsrapportering til politisk nivå. Særlig blir det trukket frem at 

produksjonssjefenes ansvar og plikter knyttet til internkontroll fastsettes gjennom 

delegeringsreglement og lederavtaler for de som har inngått slike (se avsnitt 3.3.1 for mer 

om virksomhetsplaner, avsnitt 3.5.1 for mer om lederavtaler og avsnitt 4.3.1 for mer om 

rapporteringssystem). I intervju blir det fremhevet av ledere at kommunen gjennom plan- 

og styringssystemet har innført og tatt i bruk flere internkontrollelementer som en del av 

styringsdialogen med rådmann, men at det mangler helhet og systematikk i dette arbeidet.  

 

I årsberetning for 2016 fremgår det at kommunen i 2016 har satt fokus på å sikre «orden 

i eget hus», og det gis en oversikt over tiltak som er gjennomført i 2016 og som planlegges 

gjennomført i 2017 for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i kommunen. 

Gjennomførte tiltak omfatter blant annet revidering av sentralt regleverk, etablering av 

anskaffelsesstrategi og ledelsesplattform, revidering av varslingsrutiner, iverksettelse av 

lederopplæringsprogram og gjennomføring av beredskapsøvelser og ledelsesgjennomgang 

av internkontroll.45 

 

5.3.2 Vurdering 

Det går frem av undersøkelsen at kommunens internkontroll er knyttet opp mot 

kommunens plan- og styringssystem, som på revisjonstidspunktet er under utvikling. 

Sentrale styringsverktøy er virksomhetsplaner, lederavtaler og rapporteringssystemet med 

månedlig rapportering til rådmann og tertialvis og årlig rapportering til politisk nivå, samt 

kommunens ulike reglement. Kommunen har opprettet egne områder på de elektroniske 

intranettsidene «Innsia» for internkontroll. Disse områdene er på revisjonstidspunktet i 

varierende grad tatt i bruk eller operasjonalisert for å møte kommunens spesifikke 

internkontrollbehov. Revisjonen mener det er positivt at kommunen har iverksatt et 

omfattende arbeid med eget plan- og styringssystem og internkontroll, men mener 

samtidig at undersøkelsen viser at det ikke er etablert et strukturert og helhetlig system 

for hvordan internkontroll skal etablertes i kommunen. Kommunens tilnærming til 

internkontroll gir produksjonssjefene frihet til å utforme egne systemer for internkontroll i 

egen avdeling, og det er ikke etablert felles retningslinjer som gir entydige føringer for 

hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte enhetene. Revisjonen mener derfor at 

                                                

 

 
42 Rana kommune, 2016. Delegeringsreglement for Rana kommune. 
43 Rana kommune, 2015. Etiske retningslinjer for Rana kommune  
44 Rana kommune, udatert. Etikkplakat for ansatte og folkevalgte i Rana kommune 
45 Rana kommune, 2017. Årsregnskap og årsberetning 2016. 
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internkontrollen i kommunen på revisjonstidspunktet fremstår som fragmentert. Mangelen 

på overordnede, felles systemer og retningslinjer for internkontroll øker etter revisjonens 

vurdering risikoen for at rådmannen ikke har «betryggende kontroll» med virksomheten i 

samsvar med kommunelovens krav i § 23 nr. 2.  

 

Se ellers de resterende vurderingene i denne rapporten for ytterligere presisering av 

utøvelsen av internkontroll. 

 

 

5.4 Ansattes kjennskap til retningslinjer og system for internkontroll 

5.4.1 Datagrunnlag 

I intervjuer trekkes det frem at produksjonssjefer gjennom løpende styringsdialog med 

rådmannen har inngående kjennskap til kommunens plan- og styringssystem, som utgjør 

sentralt ledd i kommunens internkontroll. Kommunen har også etablert en felles 

lederplattform kalt «Ta ledelsen», som tydeliggjør overordnede krav og forventninger til 

alle ledere i kommunen.46 Lederplattformen er tilgjengelig på kommunens intranettsider, 

og gir informasjon om felles verdigrunnlag for ledelse, krav til leder, hva som utgjør 

lederatferd samt hvilke verktøyer for lederstøtte man har tilgjengelig. Det blir understreket 

en opplevelse av at den enkelte leder på denne måten har god kjennskap til hvordan de 

skal sikre kontroll i egen produksjonsavdeling. Det opplyses i intervju at HR- og 

økonomiavdelingen løpende gir veiledning og støtte til organisasjonen innenfor 

administrative disipliner, herunder temaer knyttet til kontroll og styring. 

 

Kommunen har utarbeidet et felles opplæringsopplegg for ledere i kommunen for å bidra 

til kompetanseutvikling blant annet med tanke på system og verktøy for internkontroll, og 

opplegget ble første gang ble tatt i bruk i 2016. Obligatoriske tema i denne opplæringen 

omfatter blant annet delegering, etikk, krav til ledelse, administrative kontrollrutiner, 

herunder lønn, økonomi, økonomihjulet mv., saksbehandling, vedtaksoppfølging, og 

internkontroll innen HMS.  

 

Opplæringen ble gjennomført ved at det ble avholdt fire samlinger med 206 deltakere, de 

fleste fra produksjonssjefsnivå. I april 2017 er det gjennomført ledersamling for ledere på 

3.4.1- og 3.4.2-nivå, med tema knyttet til virksomhetsstyring, virksomhetsplaner og 

lederavtaler. Det opplyses fra kommunens side at det i løpet av 2017 skal avholdes kurs i 

ROS for ledere på 3.4.1- og 3.42-nivå, samt andre ansatte som jobber innenfor fagfelt der 

det er behov for kompetanse om ROS-metodikk.   

 

I intervjuer opplyses det at opplæring i internkontroll for ansatte uten lederansvar skjer i 

de enkelte avdelingene, og at produksjonsavdelingene har egne kompetanseplaner som 

skal bidra til å sikre oppfølging av kompetanse og opplæring hos ansatte. Innenfor 

informasjonssikkerhet kjøres det årlige e-læringskampanje rettet mot alle ansatte, og det 

har det vært gjennomført frivillige kursbolker som har vært åpne for ansatte på ulike nivåer 

i organisasjonen. Det er ikke etablert egne rutiner eller systemer for opplæring innenfor 

internkontroll, eller opprettet kompetanseplaner eller lignende med direkte fokus på å sikre 

at ledere og øvrige ansatte i kommunen har tilstrekkelig kunnskap om internkontroll 

tilpasset den enkeltes stillingsnivå.  

 

Blant medarbeidere uten lederansvar i kommunen som har besvart revisjonens 

spørreundersøkelse, svarer over 40 prosent av respondentene at de i liten grad eller ikke i 

det hele tatt er gjort kjent hvordan kommunen skal ivareta krav til internkontroll. Om lag 

38 prosent av lederne svarer at de i liten grad eller ikke i det hele tatt er gjort kjent hvordan 

                                                

 

 
46 Rana kommune, 2016. «Ta ledelsen». Lederplattform for Rana kommune. 
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kommunen skal ivareta krav til internkontroll. 28 prosent av medarbeiderne uten 

lederansvar oppgir at de i noen grad er gjort kjent med dette, mens nærmere 47 prosent 

av lederne svarer det samme. 14 prosent av medarbeiderne uten lederansvar og 12 prosent 

av lederne oppgir at de i stor grad er gjort kjent med kommunens tilnærming til å ivareta 

krav til internkontroll.  

 
Figur 13: I hvilken grad er det gjort kjent for medarbeidere hvordan kommunen skal 

ivareta krav til internkontroll? (Medarbeidere uten lederansvar, N=168) 

 

 

5.4.2 Vurdering 

 

Revisjonen mener det er positivt at ledere i kommunen får systematisk opplæring i tema 

knyttet til ledelse og internkontroll. Samtidig forutsetter et velfungerende 

internkontrollsystem ifølge COSO-rammeverket at også de ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse om virksomhetens internkontrollsystem. Revisjonen mener at kommunen ikke 

har etablert systemer som sikrer at de ansatte i tilstrekkelig grad blir gjort kjent med 

hvordan kommunen skal ivareta krav til internkontroll.   
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 Kontrollmiljø 

6.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi besvare følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

 

I hvilken grad har kommunen innført tiltak for å utvikle et godt kontrollmiljø? 

 

a. I hvilken grad har kommunen gitt føringer for ledernes ansvar for 
internkontroll? 

b. Har kommunen etablert etiske retningslinjer, og hvordan er disse ev. gjort 
kjent i virksomheten? 

c. I hvilken grad har kommunen innført tiltak mot korrupsjon og misligheter? 
d. I hvilken grad er det etablert et system for varsling og oppfølging av 

varslere? 

6.2 Revisjonskriterier 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner 

basis for organisasjonens internkontrollarbeid.  Det er flere viktige prinsipper for et godt 

kontrollmiljø, bl.a. 

 

• at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 

• at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, 

rapporteringsveier og egnede fullmakts- og ansvarsforhold. 

• at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse 

som samsvarer med organisasjonens mål 

 

Kommunens antikorrupsjonsarbeid 

I KS og Transparency International Norges håndbok i antikorrupsjon47 blir det trukket frem 

at formålet med kommunalt antikorrupsjonsarbeid er: 

 

• Å forebygge at korrupsjon skjer  

• Å øke mulighetene til å avdekke eventuell korrupsjon  

• Å øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak  

 

Kommuner og fylkeskommuner må selv implementere de systemer og mekanismer som 

skal til for å oppnå dette, slik det passer best i den enkelte kommune. Hovedelementer i 

antikorrupsjonsarbeidet omfatter blant annet fokus på verdier, holdninger og kultur, samt 

etablering av etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Videre bør kommunen 

gjennomføre risikoanalyser og ha et godt kontrollsystem, både for egenkontroll og 

internkontroll. Kommunen bør videre ha en strategi for anskaffelser og en varslingsordning. 

 

Håndboken i antikorrupsjon viser også til at kommunene bør sørge for at tiltak mot 

korrupsjon inngår i de kommunale kjerneprosessene: 

                                                

 

 
47 KS og Transparency International Norge, 2014. Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon 
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• Politiske beslutningsprosesser 

• Myndighetsutøvelse og saksbehandling  

• Tjenesteproduksjon 

 

I tillegg bør et antikorrupsjonsprogram omfatte de sentrale støtteprosessene i kommunen. 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

6.3 Kommunale føringer for ledernes ansvar for internkontroll 

6.3.1 Datagrunnlag 

I Rana kommunes delegeringsreglementet kommer det frem at rådmannens 

ansvarsområde omfatter å sikre at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll 

(for mer om delegeringsreglementet, se 8.3.1). I kommunens helhetlige plan– og 

styringssystem presiseres det at kommunens delegeringsreglement gir både rådmann, 

produksjonssjefer og ledere med delegert fullmakt et ansvar for internkontroll. Dette 

innebærer at rådmannen har ansvar for å følge opp at myndigheten som delegeres fra 

kommunestyret blir forsvarlig ivaretatt, gjennom å følge opp delegering videre til 

produksjonssjefer. Produksjonssjefene på sin side har ansvar for å følge opp at 

myndighetene som er delegert fra rådmannen blir forsvarlig fulgt opp.48  

 

Ansvar for aktiviteter knyttet til internkontroll er ikke konkret beskrevet i kommunens 

rutiner eller prosedyrer, eller i den felles lederplattformen «Ta ledelsen». I intervjuer blir 

det opplyst at delegerte oppgaver tilknyttet internkontroll følges opp i ledersamtaler mellom 

rådmann og produksjonssjefer, og at krav og forventninger knyttet til internkontroll er 

inkludert som en del av den nye malen som skal ligge til grunn for alle lederavtaler som 

inngås i kommunen fremover.  

 

I mal for lederavtaler som revisjonen har fått tilsendt fremgår det at produksjonssjef har 

ansvar for interkontroll («orden i eget hus»), og av mal for lederavtale mellom 

produksjonssjef og enhetsledere på 3.4.2-nivå fremgår det at enhetsleder som øverste 

administrative leder innenfor sin enhet forplikter seg til forholde seg aktivt til kommunens 

administrative styringssystemer og verktøy, og å sikre internkontroll.49 Det er ikke gitt 

ytterligere presiseringer av hva ansvaret for internkontroll omfatter. 

 

I intervjuer revisjonen har gjennomført med ledere i kommunen, blir det gitt uttrykk for at 

ledere opplever at egen rolle og ansvar når det gjelder internkontroll er tydelig definert. 

Det vises videre til at opplæringsprogrammet rettet mot ledere kommunen innførte i 2016 

bidrar til å klargjøre roller og ansvar innenfor internkontroll (for mer om 

opplæringsprogrammet, se avsnitt 5.4.1).  

 

29 prosent av prosent av lederne som har besvart revisjonens spørreundersøkelse, oppgir 

at det i stor grad er satt krav til lederes ansvar for internkontroll. 41 prosent mener dette 

er tilfelle i noen grad.  

 

                                                

 

 
48 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
49 Rana kommune, 2017. Lederavtaler 3.4.2 ledere. 
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Figur 14: I hvilken grad er det satt tydelige krav og forventninger til leders ansvar for 
internkontroll og hva som ligger i dette? (Ledere, N=76) 

 

6.3.2 Vurdering 

Revisjonen mener at undersøkelsen viser at plassering av ansvaret for internkontroll er 

tydeliggjort for de øverste lederne gjennom delegeringsreglement og lederavtaler, men 

revisjonen mener samtidig at det mangler tilstrekkelig skriftlige rutiner for hva som skal 

inngå i ansvaret for internkontroll og hvilke forventninger som stilles til lederne. Manglende 

skriftliggjøring av ansvaret for internkontroll kan etter revisjonens vurdering skape risiko 

for uklarheter, og manglende gjennomføring av en helhetlig systematisk tilnærming til 

internkontroll i kommunen.  

 

 

6.4 Etiske retningslinjer 

6.4.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, veileder for 

etiske retningslinjer og en etikkplakat. Det etiske retningslinjene, ble vedtatt av 

kommunestyret i 2015, og er tilgjengelige på kommunens intranettsider «Innsia». Det 

opplyses i intervju at kommuneadvokaten har vært prosjektansvarlig for utformingen av 

de etiske retningslinjene. Også etikkplakaten og veileder til etiske retningslinjer ligger 

tilgjengelig på «Innsia». 

 

Kommunens etiske retningslinjer slår fast at ansatte og folkevalgte ikke skal tilegne seg 

personlige fordeler av kommunens ressurser, herunder økonomiske midler, eiendommer 

eller andre eiendeler. Videre behandles temaer som habilitet, ekstraverv og bi-verv, forbud 

mot gaver og andre fordeler i tjenesten, og forretningsetiske. De etiske retningslinjene tar 

også for seg temaer som åpenhet utad og innad i egen virksomhet, ansattes ytringsfrihet, 

holdning til mobbing og diskriminering, lederansvar og personlig ansvar, samt hvilke 

sanksjoner brudd på etiske retningslinjer kan medføre.  

 

I intervjuer blir det gitt uttrykk for at kommuneledelsen setter fokus på etikk, blant annet 

gjennom at kommunens etiske retningslinjer ble gjennomgått og drøftet i rådmannens 

ledergruppe i forbindelse med revideringen av disse. Det blir videre opplyst at det med 

jevne mellomrom foretas gjennomganger av de etiske retningslinjene i rådmannsgruppen 

for å sikre at både den politiske og administrative ledelsen har god innsikt i de til enhver 

tid gjeldende etiske retningslinjene.  

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført fikk respondentene anledning til å 

vurdere i hvilken grad de opplever at det er tilstrekkelig fokus på etikk i egen enhet.  
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Figur 15: I hvilken grad er det tilstrekkelig fokus på etikk i enheten? (N=243) 

 
 

Figuren over viser svarene fra både ledere og medarbeidere uten lederansvar i kommunen. 

Det går frem av svarene at flere ledere enn medarbeidere uten lederansvar mener det er 

tilstrekkelig fokus på etikk. Mens 48 prosent av lederne mener det i stor grad er tilstrekkelig 

fokus på etikk, mener 36 prosent av lederne uten medarbeideransvar det samme. 

Fordelingen blant respondenter som mener det i noen grad er tilstrekkelig fokus på etikk 

er jevn, med henholdsvis 41 prosent blant lederne og 42 prosent blant medarbeiderne uten 

lederansvar. Flere medarbeidere uten lederansvar mener det i liten grad er tilstrekkelig 

fokus på etikk, med 13 prosent, mot 8 prosent av lederne.  

 

Det er ikke utarbeidet skriftlige retningslinjer eller rutiner som viser hvordan eller hvor ofte 

arbeid med etikk skal foregå, og det blir heller ikke gjort konkrete tiltak for å gjøre de etiske 

retningslinjene kjent blant alle ansatte. Det blir i intervju pekt på at det er opp til den 

enkelte produksjonssjef å sikre oppfølging av etiske retningslinjer i egen avdeling. I 

intervjuer blir det opplyst at etiske retningslinjer innimellom blir gjennomgått og gjort kjent 

for ansatte i den enkelte avdeling gjennom blant annet personalmøter, men de er ikke fast 

på agendaen i denne typen møter. Det blir videre forklart at kommunen sine etiske 

retningslinjer i hovedsak blir trukket frem dersom konkrete etiske problemstillinger dukker 

opp. 

 

I intervju blir det også vist til at i tillegg til de etiske retningslinjene er etikk og atferd 

sentrale temaer i forbindelse med enhetenes tjenesteutøvelse, noe som tilsier at de ansatte 

innenfor på denne måten blir bevisstgjort på problemstillinger knyttet til etikk gjennom sine 

ordinære arbeidsoppgaver.  

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble ansatte uten lederansvar spurt i 

hvilken grad de er kjent med kommunens etiske reglement.  
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Figur 16: I hvilken grad er du kjent med kommunens etiske reglement? (Medarbeidere uten 
lederansvar, N=170) 
 

 
 

Blant medarbeidere uten lederansvar som har besvart spørreundersøkelsen, oppgir 48 

prosent at de i noen grad er kjent med kommunens etiske reglementet, mens 28 prosent 

svarer at de i stor grad er kjent med dette. Om lag 18 prosent av medarbeiderne uten 

lederansvar oppgir at de i liten grad er kjent med reglementet, mens 7 prosent oppgir å 

ikke være kjent med det i det hele tatt. 

 

6.4.2 Vurdering 

Rana kommune har etablert etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen, 

en veileder og en etikkplakat som er tilgjengelig for alle ansatte på kommunens 

intranettsider. Revisjonen mener dette er positivt, og i samsvar med COSO-rammeverkets 

anbefalinger. Samtidig mener revisjonen at undersøkelsen viser, blant annet gjennom 

resultater fra spørreundersøkelsen som er gjennomført, at kommunens etiske retningslinjer 

ikke er tilstrekkelig godt kjent i organisasjonen. Revisjonen mener dette utgjør en risiko for 

manglende etterlevelse av de etiske retningslinjer i kommunen.  

 

Ifølge COSO-rammeverket er det et viktig prinsipp for et godt kontrollmiljø at 

organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier. Revisjonen mener 

derfor at som et bidrag til å sikre høy etisk standard i egen virksomhet kan kommunen 

vurdere tiltak for å sikre at de etiske retningslinjene blir gjort kjent i organisasjonen som 

helhet.   

 

 

6.5 Tiltak mot korrupsjon og misligheter 

6.5.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har som omtalt i forrige avsnitt utarbeidet retningslinjer, etikkplakat og 

veileder til etiske retningslinjer (se avsnitt 6.4.1 for mer om etiske retningslinjer). Videre 

trekkes kommunens system og rutiner for varsling frem som sentrale tiltak mot korrupsjon 

og misligheter. Varslingssystemet er i utgangspunktet etablert for varsling knyttet til 

mistanke om økonomiske misligheter, men kan benyttes til varslinger om kritikkverdige 

forhold på arbeidsplassen generelt (for mer om varslingssystem, se 6.6.1). 

 

Kommunen har utarbeidet et økonomireglement som gir de overordnede prinsippene for 

økonomisk styring i kommunen,50 samt en anskaffelsesstrategi som skal legge grunnlaget 

for en beste praksis knyttet til kommunens anskaffelser og bidra til at kommunen foretar 

                                                

 

 
50 Rana kommune, 2016. Økonomireglement for Rana kommune - samledokument 
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anskaffelser i henhold til lover og forskrifter, samt vedtak fattet i kommunen.51 Både 

økonomireglementet og anskaffelsesstrategien ligger tilgjengelig på intranettsidene 

«Innsia». Som en del av kommunens økonomireglement inngår underreglementer og 

retningslinjer for henholdsvis budsjettoppfølging, delegering av budsjettmyndighet og 

anvisning.52 Anvisningsreglementets formål er å sikre kontroll av kommunens utbetalinger, 

og i reglementet gis retningslinjer for delegering av anvisningsmyndighet og begrensninger 

i anvisningsmyndighet, herunder at samme person ikke kan attestere og anvise. Det vises 

i intervjuer til at både økonomireglementet og anskaffelsesstrategien skal bidra til å 

motvirke korrupsjon og misligheter på økonomiområdet.  

 

I spørreundersøkelsen fikk ledere anledning til å svare på om kommunen har innført 

tilstrekkelige tiltak mot korrupsjon og misligheter. 

 
Figur 17: I hvilken grad har kommunen har innført tilstrekkelig med tiltak mot korrupsjon 
og misligheter? (Ledere, N=77) 

 

 
Av figuren over fremgår det at flertallet av lederne, 40 prosent, oppgir at de ikke vet om 

det er innført tilstrekkelig med tiltak mot korrupsjon og misligheter i kommunen. Om lag 

34 prosent av respondentene mener det i noen grad er innført tilstrekkelig med tiltak mot 

korrupsjon og misligheter, mens i overkant av 14 prosent av lederne mener dette er gjort 

i stor grad. I overkant av 10 prosent av lederne oppgir at det i liten grad eller ikke i det 

hele tatt er innført tilstrekkelige tiltak mot korrupsjon. 

 

Det blir opplyst i intervjuer at det gjennomføres løpende opplæring på temaer knyttet til 

anti-korrupsjon. Både etikk og varsling inngår som tema i det felles opplæringsopplegget 

Rana kommune startet opp med i 2016. Videre er Rana kommune medlem av Transparency 

International (TI-Norge), noe som innebærer at kommunen forplikter seg til å praktisere 

nulltoleranse for alle former for korrupsjon i virksomheten, og å få på plass egnede tiltak. 

 

I intervjuer kommer det frem at ledere i kommunen opplever at det er blitt en større 

bevissthet omkring etikk og atferd i kommunen de senere år, og at disse temaene tas opp 

i ulike møtefora, både i de enkelte avdelingene og i rådmannens strategiske ledergruppe. 

Det er ikke fastsatt hvor ofte temaet settes på agendaen, og ifølge intervjuer er det ikke 

gjort en målrettet innsats for å bevisstgjøre ansatte med tanke på korrupsjon og 

misligheter.   

                                                

 

 
51 Rana kommune, 2017. Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 
52 Rana kommune, 2016. Økonomireglement for Rana kommune - samledokument 

14,3%

33,8%

7,8%
3,9%

40,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele
tatt

Vet ikke

P
ro

se
n

t



 

42 

 

6.5.2 Vurdering 

Revisjonen mener det er positivt at kommunen som medlem av Transparency International 

(TI-Norge) har forpliktet seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i 

virksomheten, og har innført flere av hovedelementene for antikorrupsjon i KS og 

Transparency Internationals håndbok, slik som etiske retningslinjer for ansatte og 

folkevalgte, en varslingskanal og et kontrollsystem med internkontroll. Kommunen har også 

etablert et økonomireglement med rutiner for attestasjon og anvisning og en 

anskaffelsesstrategi som skal sikre at anskaffelser i henhold til lover og forskrifter. 

 

Samtidig mener revisjonen at undersøkelsen viser at det ikke er etablert konkrete tiltak 

mot korrupsjon og misligheter i kommunen, og det blir ikke drevet et systematisk arbeid 

for å aktualisere temaet korrupsjon, og sette fokus på verdier, holdninger og kultur blant 

ansatte i kommunen. Som nevnt andre steder i rapporten, er kommunens etiske 

retningslinjer og varslingskanal heller ikke gjort systematisk kjent for alle ansatte. 

Revisjonen mener derfor at kommunen med fordel kan systematisere 

antikorrupsjonsarbeidet ved å innføre tiltak som sikrer fokus på verdier, holdninger og 

kultur blant ansatte. Dette vil etter revisjonen sitt syn kunne bidra til å forsterke 

kontrollmiljøet i kommunen, og er i samsvar med anbefalinger fra KS og Transparency 

International for et godt kommunalt antikorrupsjonsarbeid.  

  

 

6.6 System for varsling og oppfølging av varslere 

6.6.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har etablert retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, 

herunder straffbare forhold eller brudd på lov og avtaleverk, samt brudd på kommunens 

retningslinjer, reglementer og allment aksepterte etiske standarder.53 Rutinene ligger 

tilgjengelig for alle ansatte på intranettsidene «Innsia», og i intervju opplyses det at 

varslingskanalen er etablert utenom den ordinære linjeorganisasjonen for å legge til rette 

for en lav terskel for å melde alle typer avvik.  

 

Varslingsrutinene er nylig revidert, og ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i januar 

2016 og vurdert på nytt i møte 09.02.17.54 Det fremheves at ved revisjonen av disse 

rutinene har kommunen vektlagt å tydeliggjøre etikk og internkontroll. Rutinene er drøftet 

med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, og tar for seg både hvordan varsling skal 

gjøres og hvordan et varsel skal følges opp. Skjema for intern varsling og skjema for intern 

oppfølging av varsling er tilgjengelig som vedlegg til retningslinjene, samt en oversikt over 

de interne varslingskanalene i Rana kommune.55   

 

Av retningslinjene fremgår det at kritikkverdige forhold på arbeidsplassen fortrinnsvis skal 

tas opp med nærmeste leder, og at HMS og/eller vernetjenesten kan involveres etter 

varslerens ønske. Det presiseres på intranettsiden at dersom varslingen gjelder egen leder, 

eller leder ikke følger opp varslet, kan det varsles forbi leder og eventuelt helt til rådmann.  

 

Systemet for varsling omfatter også rutiner for håndtering av og tilbakemelding til varsler, 

og det opplyses i intervju at det er etablert en varslingsutvalg bestående av 

kommuneadvokat og HR- og økonomisjef. Saker som fremmes gjennom varslingskanalen 

gjennomgås av varslingsutvalget i kommunen. Saker som vurderes som varslingsaker blir 

håndtert i samsvar med retningslinjer for varsling, mens saker som ikke vurderes som 

varslingssaker blir sendt tilbake i linjen for håndtering der. 

                                                

 

 
53 Rana kommune, 2016. Retningslinjer for varsling i Rana kommune 
54 Rana kommune, 2017. Sammensetning varslingsgruppe. Innstilling i AMU sak 14/17, 09.02.2017. 
55 Rana kommune, 2016. Retningslinjer for varsling i Rana kommune 



 

43 

 

I intervjuer gir flere av de intervjuede lederne uttrykk for at de opplever at retningslinjene 

og rutinene for varslingene er godt kjent blant de ansatte, og det vises til at disse blant 

annet ble grundig diskutert i arbeidsmiljøutvalget (AMU) i kommunen.  

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble medarbeidere uten lederansvar 

spurt i hvilken grad de er kjent med kommunens rutiner for varsling.  

 
Figur 18: I hvilken grad er du kjent med kommunens rutiner for varsling? (Medarbeidere 
uten lederansvar, N=169) 
 

 
Som det går frem at figuren over, viser svarene fra medarbeidere uten lederansvar at om 

lag 60 prosent av respondentene i stor grad eller i noen grad er kjent med varslingsrutinene. 

28 prosent svarer at de i liten grad er kjent med varslingsrutiner, og 12 prosent ikke i det 

hele tatt er kjent med disse.  

 

Enkelte har i intervju pekt på at selv om de etablerte rutinene for varsling er tilgjengeliggjort 

og kjent blant ansatte, oppleves ikke praktiseringen av varsling å alltid være i tråd med 

retningslinjene. Varslingssystemet er i utgangspunktet ment å håndtere varsling av 

straffbare forhold eller brudd på lov og avtaleverk, eller brudd på kommunens 

retningslinjer, reglementer og etiske standarder, mens kommunen i dag opplever at en stor 

andel av varslingssakene er tilknyttet arbeidskonflikter og arbeidsmiljø internt i de ulike 

avdelingene i kommunen. Det anføres at enkelte saker som fremmes gjennom 

varslingskanalene istedenfor burde vært løst i linjen. I intervju opplyses det utfordringer 

knyttet til varslingspraksis har vært gjenstand for diskusjoner mellom rådmann, HR-sjef, 

kommuneadvokaten og hovedtillitsvalgte. Denne dialogen mellom rådmannsnivået og 

tillitsvalgte om hvilke saker som skal defineres som varslingssaker og hvilke saker som skal 

håndteres i linjen har resulterte i den tidligere omtalte revideringen av retningslinjer for 

varsling.  

 

6.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har etablert både etiske retningslinjer og rutiner for 

varsling av kritikkverdige forhold, som ligger tilgjengelig for alle ansatte på kommunens 

intranettsider, og det er etablert et varslingsutvalg som gjennomgår saker som fremmes 

gjennom varslingskanalen.  

 

Revisjonen mener det er positivt at kommunen har etablert en varslingskanal og et 

varslingsutvalg, men mener at kommunen ikke i tilstrekkelig grad jobber systematisk for å 

sikre at varslingskanalen er godt kjent blant ansatte i kommunen. Undersøkelsen viser 

samtidig at ikke alle ansatte er tilstrekkelig godt kjent med varslingskanalen eller hvilke 

typer saker som skal varsles gjennom denne. Manglende kjennskap til varslingskanalen og 

hvordan denne skal benyttes kan etter revisjonens vurdering øke risikoen for at 
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kritikkverdige forhold ikke blir rapportert og fulgt opp, og kan bidra til å svekke 

kontrollmiljøet både i de enkelte avdelingene og enhetene, og i kommunen som helhet (jf. 

KS veileder). Revisjonen mener derfor kommunen med fordel systematisere arbeidet med 

å gjøre ansatte kjent med varslingsrutiner og bruk av varslingskanalen.  
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 Risikovurderinger 

7.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi besvare følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

 

Hvordan blir risikovurderinger benyttet i internkontrollen i kommunen? 

 

a. Innenfor hvilke områder blir det tatt i bruk risikovurderinger? 
b. Er det et system for å følge opp resultatene av gjennomførte risikovurderinger? 

c. I hvilken grad er det etablert system for å sikre at ledelsen i kommunen er 

orientert om risikoområder innenfor de ulike tjenesteområdene? 
d. I hvilken grad er det etablert system for å følge opp at identifiserte risikoer blir 

håndtert? 

 

7.2 Revisjonskriterier 

Risikovurderinger er et sentralt element både i rammeverket for internkontroll i COSO, og 

de sektorspesifikke og tjenestespesifikke kravene til internkontroll.  

 

Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne 

frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for manglende 

måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller 

utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

 

COSO definerer risiko som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og påvirker 

måloppnåelse i negativ retning. En annen måte å definere begrepet er som «produktet av 

sannsynlighet og konsekvens for en hendelse».  I sin veileder for internkontroll benytter 

KS denne siste definisjonen, og legger til at det er naturlig å bruke risikovurderinger for å 

unngå uønskede hendelser, og ikke for å oppnå kommunens mål. Deloitte vil i denne 

rapporten ta som utgangspunkt at risiko for manglende måloppnåelse bør inngå som en 

naturlig del av risikovurderingen i kommunen. 

 

I følge KS er risikovurderinger grunnlag for innretning av internkontrollen, og både det 

operative og strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene. Dette 

er også i samsvar med anbefalinger fra COSO. Risikovurderinger skal skje på både detaljert 

plan og på overordnet plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i 

sammenheng. KS fremhever at: 

 

Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. 

Dette vil sikre oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige 

forhold fanges opp, vurderes og dokumenteres. (s. 23) 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 
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7.3 Gjennomføring, oppfølging og håndtering av risikovurderinger56 

7.3.1 Datagrunnlag 

 

Gjennomføring av risikovurderinger 

Det fremgår av oversikt over kommunens plan- og styringssystem at styring av 

kommunens virksomhet skal baseres på risikostyring og kontinuerlig forbedring.57 Dette 

innebærer at det skal gjennomføres analyse av usikkerhet, og tiltak for å forebygge svikt 

og mangler ved kommunens tjenestetilbudet skal iverksettes. Det kommer videre frem at 

kommunen har satt seg som mål at man gjennom å ta i bruk risikostyring og ROS-analyser 

skal redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller mangler ved tjenestetilbudet, 

som kan ha konsekvenser for brukere, innbyggere, ansatte og lokalsamfunnet, inntreffer.  

 

Det opplyses i intervju at det har vært gjennomført risikovurderinger for enkelte områder 

innenfor kommunen. Områder hvor det nevnes at det har vært gjort risikovurderinger 

omfatter: 

 

 Beredskap 

 HMS 

 Informasjonssikkerhet 

 Anskaffelser 

 Risiko knyttet til prosjektgjennomføring  

 Økonomisk kontroll  

 

Overordnede risikovurderinger knyttet til beredskap i tilfelle blant annet flom, brann, 

rasfare og lignende i kommunen gjennomføres hvert fjerde år. Det er utarbeidet en 

helhetlig ros-analyse 2014 med oppfølgingsplan for Rana kommune.58 ROS-analysen gir 

oversikt over risiko og sårbarhet i Rana kommune, og skal være et grunnlag for arbeidet 

med samfunnssikkerhet og beredskap lokalt. Rana kommunes ROS-analyse bygger på 

nasjonalt risikobilde og ROS for Nordland fylke. Formålet er å forebygge ulykker, kriser og 

uønskede hendelser, og skal bidra til godt beredskapsarbeid og effektiv krise- og ulykkes 

håndtering.  

 

På kommunens intranettsider er det under området «Internkontroll» dedikert et 

underområde til «ROS». Her ligger en veileder for risiko- og sårbarhetsanalyse,59 samt 

generelle veiledere knyttet til internkontroll  og det gis en generell beskrivelse av formålet 

med bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser som verktøy. Det fremgår under overskriften 

«roller og ansvar» på området dedikert til ROS at det er leder som har ansvaret for ROS og 

at risikokartlegginger gjennomføres. Verneombud og tillitsvalgt skal delta i arbeidet 

gjennom for eksempel den årlige vernerunden. Det gis videre en generell beskrivelse av 

hva en risiko- og sårbarhetsanalyse kan omfatte, og det fremgår at risikokartlegginger og 

kartlegging av HMS er en del av risikovurderingsarbeidet. Det fremgår også at 

risikovurderingsarbeid skal resultere i at det utarbeides handlingsplaner. Det er også kort 

informasjon om ROS knyttet til beredskap, informasjonssikkerhet og arkiv, med lenker til 

egne områder for disse områdene på «Innsia». 

 

I intervjuer opplyses det at risikovurderinger på revisjonstidspunktet ikke blir systematisk 

brukt som del av internkontrollen i kommunen for å avdekke områder hvor det er risiko for 

svikt i tjenester eller lignende. Det fremkommer av intervjuer at produksjonsavdelingene i 

noen grad benytter seg av risikovurderinger innenfor sitt tjenesteområde, men at dette 

                                                

 

 
56 Problemstilling 5a, 5b, 5c og 5d besvares her samlet 
57 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring). 
58 Rana kommune, 2014. Helhetlig ros-analyse 2014-2016 m/ oppfølgingsplan for Rana kommune 
59 Rana kommune, 2016. Veileder for risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) Rana kommune.  
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ikke er satt i system. Det opplyses at det ikke er opprettet rutiner som fastslår på hvilket 

format eller hvor ofte slike vurderinger gjøres.  

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble det stilt spørsmål til ledere i 

kommunen om hvorvidt det har blitt gjennomført dokumenterte risikovurderinger knyttet 

til måloppnåelse, kvalitet på tjenester, etterlevelse av regelverk, korrupsjon og misligheter, 

informasjonssikkerhet, beredskap og HMS.  

 
Figur 19: Er det i løpet av de tre siste årene gjennomført dokumenterte risikovurderinger i 
din enhet knyttet til måloppnåelse, kvalitet på tjenestene, regelverk, korrupsjon og 
misligheter, IT-sikkerhet, beredskap, HMS eller andre tema? (Ledere, N=77) 
 

 
 

Som det går frem av figuren over er det kun hva gjelder risikovurderinger innenfor HMS og 

beredskap at flertallet av lederne svarer at en dokumentert risikovurdering har blitt 

gjennomført, med henholdsvis om lag 67 prosent som svarer at risikovurdering innenfor 

HMS er gjennomført og om lag 46 prosent som svarer at risikovurdering innenfor beredskap 

er gjennomført. Det er om lag 5 prosent av lederne oppgir at det er gjennomført 

risikovurderinger knyttet til korrupsjon og misligheter, mens for måloppnåelse og kvalitet 

på tjenester er det henholdsvis om lag 22 prosent og 36 prosent av lederne som oppgir at 

det har vært gjennomført dokumenterte risikovurderinger. 

 

På oppfølgingsspørsmål i spørreundersøkelsen om det er gjennomført risikovurderinger av 

andre tema eller områder, oppgis blant annet risiko knyttet til brann, legemiddelhåndtering, 

barns sikkerhet, anskaffelser, implementering av nye dataverktøyer, arbeidsprosesser og 

prosjekter og vold eller trusler om vold mot ansatte. 

  

Andre eksempler på risikovurderinger som gjennomføres i kommunen blir trukket frem i 

intervju. For eksempel blir det fortalt at i barnehageavdelingen foretar de enkelte 

barnehagene vurderinger for å hindre uønskede hendelser, og i omsorgsavdelingen har det 

blitt foretatt ROS-analyser innenfor miljørettet helsevern og beredskap. Innenfor 

omsorgsavdelingen blir det også gjennomført risikovurderinger knyttet til blant annet 

legemiddelhåndtering, bortfall av tilgang til mobiltelefon, fasttelefon og tilgang til 

elektronisk pasientjournal, alvorlig forsyningssvikt legemidler, bortfall av arbeidskraft og 

kompetanse, samt beredskap knyttet til brann og evt. strømbrudd i omsorgsboliger og 

sykehjem. Det blir også gjennomført risikovurderinger knyttet til spesifikke 

prosjekter/områder der det blir vurdert at det er behov for det, som for eksempel i 

forbindelse med innføring av nettbrett som verktøy i tjenesten 

 

Avdelingen Bydrift har et elektronisk kvalitetssystem, og det går frem av intervju at dette 

systemet har vært benyttet for å foreta risikoanalyser for prosedyrer relatert til HMS og 
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drift. I tillegg har avdeling Byggdrift et elektronisk system for avviksmeldinger, og har 

benyttet dette til å foreta risikovurderinger risikoutsatte arbeidssteder og -oppgaver.  

 

Oppfølging og håndtering av risiko 

Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner eller prosedyrer som gir føringer for hvordan 

håndtering av identifiserte risikoområder skal gjennomføres og dokumenteres, og ifølge 

opplysninger i intervju skjer oppfølging fra sak til sak der det avdekkes risiko. I intervjuer 

gis det uttrykk for at oppfølging av resultater fra risikoanalyser foregår i de ulike 

produksjonsavdelingene ved at eventuelle avdekkede risikoer og mulige avvik blir diskutert 

og forsøkt håndtert internt i produksjonsavdelingens ledergruppe. Oppfølgingen skjer fra 

sak til sak der det avdekkes risiko, og det er produksjonssjef i den enkelte 

produksjonsavdeling som er ansvarlig for å sikre at risiko håndteres.   

 

Flere av de intervjuede gir uttrykk for at selv om bruk av risikovurderinger ikke er satt i 

system, har kommunen blitt mer bevisst på å forsøke å identifisere hvor risiko er størst og 

hvor det er størst behov for å sette inn tiltak innenfor kommunens ulike tjenesteområder. 

Det vises også til at opplæring i ROS-metodikk inngår som en del av kommunens felles 

opplæringsopplegg rettet mot ledere, og skal bidra til å sikre tilstrekkelig kunnskap og 

ferdigheter blant ledere i kommunen.  

 

Overordnede risikoer som knyttet til beredskap (flom, brann, rasfare og lignende) og den 

helhetlige ROS-analysen kommunen har gjennomført har blitt fulgt opp gjennom at det er 

utarbeidet en sektorovergripende beredskapsplan 2014-2016.60 Planen inneholder blant 

annet plan for kriseledelse, handlingsplaner (tiltakskort), oversikt over samarbeidspartnere 

og varslingslister. Det er etablert et eget område på kommunens intranettsider for 

beredskap, og det fremgår her oversikt over og kontaktinformasjon til 

beredskapskoordinator, kriseledelse og et beredskapsnettverk for kommunen.   

 

Risiko for manglende økonomisk kontroll i kommunen som helhet håndteres og følges ifølge 

intervjuer opp ved ulike kontrollmekanismer innen økonomiområdet for å hindre misligheter 

(nærmere omtale i avsnitt 6.5.1) og gjennom etablerte prosesser i styringssystemet knyttet 

til budsjettoppfølging, utarbeidelse og oppfølging av virksomhetsplaner, rapportering og 

ledersamtaler. I intervju blir det videre opplyst at risiko for manglende budsjettetterlevelse 

ofte blir tatt opp og drøftet i møter i rådmannens strategiske ledergruppe. Drøftingene 

baserer seg ofte på månedlig økonomirapportering fra produksjonsavdelingene. Det 

fremheves i intervjuer at det er lav terskel for å bringe saker og utfordringer fra 

produksjonsavdelinger videre til rådmannen, og eventuelt til økonomisjef om det 

nødvendig.   

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble respondentene spurt i hvilken grad 

det blir satt i verkt tiltak på områder hvor man har avdekket risiko. 

 

                                                

 

 
60 Rana kommune, 2014. Sektorovergripende beredskapsplan 2014-2016 Rana kommune. Vedtatt av 

kommunestyret 1.4.2014 
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Figur 20: I hvilken grad blir det satt i verk tiltak på områder hvor det er avdekket risiko? 
(N=247) 
 

 
 

Av figuren over fremgår det at blant ansatte i kommunen oppgir om lag 38 prosent av 

respondentene at det i stor grad blir iverksatt tiltak på områder hvor det er avdekket risiko, 

mens 37 prosent av respondentene mener slike tiltak blir iverksatt i noen grad. 7 prosent 

av de som svarte oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt blir satt i verk tiltak. 

 

Det er ikke etablert systemer for å sikre at ledelsen i kommunen er orientert om eventuelle 

identifiserte risikoområder innenfor de ulike tjenesteområdene. Det vises i intervju til at det 

er klare rutiner for produksjonssjefers ordinære rapportering til rådmannsnivå. Den 

ordinære rapporteringen dreier seg i hovedsak om økonomi, og eventuelt om allerede 

oppståtte hendelser og avvik og ikke om identifiserte risikoområder (se mer om 

avvikshåndtering i avsnitt 8.5.1). 

 

7.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen i hovedsak gjennomfører overordnede ROS-analyser 

innenfor beredskap og HMS, samt enkeltvise risikovurderinger i avdelingene. Utover dette 

blir risikovurderinger ikke systematisk brukt som del av internkontrollen i kommunen for å 

avdekke områder hvor det er risiko for manglende måloppnåelse, svikt i kvalitet på 

tjenester, manglende etterlevelse av regelverk, korrupsjon og misligheter eller lignende. 

Revisjonen mener derfor at kommunen i for liten grad gjennomfører formaliserte og 

dokumenterte risikovurderinger i samsvar med både COSO og KS sine rammeverk for 

interkontroll. 

 

Oppfølging av risikovurderinger skjer fra sak til sak gjennom drøftinger i avdelingenes 

ledergrupper, men oppfølging av resultater av de enkeltvise risikovurderingene eller andre 

typer vurderinger som blir gjort i enhetene er ikke satt i system. Revisjonens 

spørreundersøkelse viser videre at det varierer i hvilken grad det blir satt i verk tiltak på 

områder hvor det er avdekket risiko, og det er ikke etablert skriftlige rutiner eller prosedyrer 

for hvordan håndtering av identifiserte risikoområder skal gjennomføres og dokumenteres. 

Det er heller ikke etablert systemer for å sikre at rådmannens strategiske ledergruppe 

holdes orientert om risikoområder. Revisjonen mener derfor at kommunen ikke i 

tilstrekkelig grad har etablert et system som sikrer at risikoer i kommunens 

tjenesteutøvelse håndteres i samsvar med krav til god internkontroll. Revisjonen mener det 

er viktig at kommunen etablerer systemer som sikrer at risikoer avdekket på enhets- og 

avdelingsnivå blir systematisert og aggregert til strategisk nivå. Det må også etableres 

system for å følge opp risikovurderingene for å sikre at det kan settes i verk 

risikoreduserende tiltak der det er nødvendig, i samsvar med anbefalinger i COSO-modellen 

og KS veileder til internkontroll. Dette er viktige elementer for å sikre at rådmannen har 

betryggende kontroll med virksomheten i samsvar med kommuneloven § 23-2. 
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 Kontrollaktiviteter 

8.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi besvare følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

 

I hvilken grad har kommunen etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at sentrale 

arbeidsprosesser følger kommunens krav og retningslinjer? 

 

a. I hvilken grad er det etablert en klar arbeidsdeling med tydelige 

fullmakter/delegering?  

b. I hvilken grad er det etablert et felles system for å dokumentere skriftlige 

rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsprosesser? 

c. I hvilken grad er det et system for dokumentstyring som sikrer at rutiner blir 

oppdaterte og gjort tilgjengelige for de ansatte på en hensiktsmessig måte? 

d. Har kommunen etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem? 

 

 

8.2 Revisjonskriterier 

Etter COSO-rammeverket er «kontrollaktiviteter» de retningslinjer, aktiviteter og rutiner 

som settes i verk i den daglige driften for å sikre at organisasjonen oppnår sine mål, sikrer 

etterlevelse av regelverk, retningslinjer og krav til tjenesteutførelse og håndterer risikoer 

avdekket i risikovurderinger.  

 

Et prinsipp som legges til grunn er at ledelsen skal etablere rutiner og retningslinjer som 

inngår som en del av den daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart 

hva som er forventet av enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å 

gjennomføre rutinen. COSO advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette å omgå, og 

kan være kostnadskrevende for organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av 

personell. Videre anbefaler COSO at ledelsen ved jevne mellomrom gjennomgår og 

oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. 

 

Ledelsen har også et særlig ansvar for å innføre overordnede ledelseskontroller, som for 

eksempel et fungerende fullmaktsystem, etisk regelverk og styringsprinsipper for 

kommunen. 

 

Systematisk avviksrapportering er en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd på 

rutiner og svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk 

eller manuelt. Det mest sentrale poenget ifølge COSO-rammeverket er at rutinene for 

rapportering er enkelt tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller andre som skal melde avvik), 

at det er en god kultur (kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode rutiner for 

oppfølging av meldte avvik.  Resultatet fra ferdigbehandlede avvik kan gjerne være at 

organisasjonen gjør en grundigere risikovurdering for å analysere årsaker til avvik, og 

hvilke tiltak som kan tenkes å forebygge fremtidige avvik. 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 
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8.3 Fullmakter og delegeringer  

8.3.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har etablert et delegeringsreglement som er vedtatt av kommunestyret i 

2016 og som ligger tilgjengelig på intranettsidene til kommunen.61 Delegeringsreglementet 

fastsetter hvilken myndighet som er delegert til rådmannen, og gir rådmannen 

innstillingsmyndighet, generell avgjørelsesmyndighet og personalmyndighet. Det går også 

frem av reglementet at rådmannen har fullmakt til å delegere videre myndighet i henhold 

til et eget administrativt delegeringsreglement.  

 

I delegeringsreglementet fra kommunestyret fremgår det at rådmannens ansvarsområde 

omfatter å sørge for at administrasjonen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Administrativt 

delegeringsreglement fastsetter delegert myndighet fra rådmann til produksjonssjef blant 

annet innen økonomi, arbeidsgiver- og personalområdet og signatur- og 

informasjonsmyndighet. Ansvar for internkontroll er ikke spesifikt omtalt i det 

administrative delegeringsreglementet.62 

 

I intervjuer trekkes det frem at selv om det administrative delegeringsreglementets 

delegering fra rådmann til produksjonssjef ikke benytter begrepet internkontroll, vil mange 

internkontrollelementer inngå i lederansvaret som fastsettes i reglementet.  

Delegeringsreglementet omtales gjennomgående som tydelig når det gjelder å fastsette 

roller, ansvar og arbeidsdeling. Det blir forklart at delegeringsreglementet blir gjennomgått 

med alle som blir berørt av det. Videre pekes det på at internkontrollelementer ligger 

implisitt i øvrige kommunale reglement og retningslinjer gjelder alle produksjonsavdelinger 

i kommunen, samt overordnet lovverk og forskrifter. 

 

Som omtalt tidligere inngås det lederavtaler mellom rådmann og produksjonssjefer, og 

lederavtaler mellom produksjonssjefer og enhetsledere er under implementering (for mer 

om lederavtaler, se avsnitt 3.5.1).  

 

Det blir i intervjuer med personer i ulike lederfunksjoner i kommunen gitt uttrykk for at 

roller og ansvar innen internkontrollarbeid oppleves som tydelig avklart, til tross for at de 

ikke er fullt ut skriftliggjort. Det er benyttes ikke systematisk rollebeskrivelser eller 

stillingsinstrukser for funksjoner på lavere nivå enn enhetsledere. 

 

I spørreundersøkelsen som er gjennomført, oppgir om lag 30 prosent av respondentene 

mener det i stor grad er etablert tydelig arbeidsdeling. 52 prosent av lederne som besvarte 

undersøkelsen mener at det i noen grad er etablert en klar arbeidsdeling med tydelige 

fullmakter/delegeringer i egen avdeling eller enhet, mens i overkant av 10 prosent av 

lederne mener dette i liten grad er etablert. 

                                                

 

 
61 Rana kommune, 2016. Delegeringsreglement for Rana kommune. 
62 Rana kommune, 2015. Administrativt delegeringsreglement Rana kommune 
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Figur 21: I hvilken grad opplever du at det er etablert en klar arbeidsdeling med tydelige 
fullmakter/delegeringer i din enhet? (Ledere, N=77) 
 

 
Alle medarbeiderne i kommunen uten lederansvar fikk anledning til å svare på i hvilken 

grad de opplever at eget ansvarsområde er tydelig definert. 50 prosent av medarbeiderne 

uten lederansvar oppfatter at eget ansvarsområde i stor grad er definert, mens 38 prosent 

mener at det samme i noen grad er tilfelle. 12 prosent oppgir at deres ansvarsområde i 

liten grad oppleves tydelig definert. 

 
 
Figur 22: I hvilken grad er ditt ansvarsområde tydelig definert? (Medarbeidere uten 
lederansvar, N=170) 
 

 
 

8.3.2 Vurdering 

Det går frem av spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført viser at halvparten av 

ansatte uten lederansvar opplever at eget ansvarsområde i stor grad er avklart, mens en 

tredjedel av lederne mener det i stor grad er etablert en klar arbeidsdeling med tydelige 

fullmakter og delegeringer i egen enhet.  

 

Revisjonen mener at selv om lederavtaler fastsetter et ansvar for internkontroll for ledere, 

har ikke kommunen i tilstrekkelig grad tydeliggjort hva ansvaret for internkontroll omfatter. 

En slik manglende skriftliggjøring og tydeliggjøring av ansvar for blant annet internkontroll 

kan skape risiko for manglende tydeliggjøring av hva ansvaret for internkontroll innebærer. 

Revisjonen mener derfor at kommunen med fordel kan klargjøre roller og ansvar for 

internkontroll gjennom tydeligere utdyping i lederavtaler av hva som inngår i 

internkontrollansvar, eller etablering av egne rolle- eller funksjonsbeskrivelser. 
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8.4 Rutiner for sentrale arbeidsprosesser og dokumentstyringssystem63 

8.4.1 Datagrunnlag 

Kommunen har på intranettsidene «Innsia» lagt til rette for en felles plattform eller 

mappestruktur for samling av rutiner for kommunen som helhet. Systemet er bygget opp 

rundt en felles arbeidsflate eller dokumentbibliotek med en del elementer og mapper som 

er felles for hele kommunen. Det er videre opprettet mapper eller underområder for hver 

enkelte produksjonsavdeling, der retningslinjer, rutiner, prosedyrer og andre sentrale 

dokument for avdelingene kan legges inn.  

 

Det er ikke gitt felles føringer eller retningslinjer for ansvarsfordeling knyttet til bruk av 

intranett som dokumentstyringssystem, og det er heler ikke opprettet felles retningslinjer 

som klargjør ansvar for å holde rutiner og dokumenter som er lagt inn på intranettsidene 

oppdatert. 

 

På «Innsia» er det opprettet undermapper for «Oppslagsverk/håndbøker» og «Reglementer 

og retningslinjer». I sistnevnte undermappe er det lagt ut enkelte overordnede, felles 

retningslinjer og reglementer. De overordnede dokumentene som er tilgjengelig for alle 

ansatte på «Innsia» omfatter blant annet etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, 

delegeringsreglement, mediareglement, økonomireglement, retningslinjer for sosiale 

medier og regler for bruk av Rana kommunes våpen. 

 

En gjennomgang av avdelingenes egne sider eller underområder på «Innsia» revisjonen 

har gjort, viser at det i varierende grad det er lagt inn rutiner og retningslinjer for den 

enkelte avdeling på de tilegnede områdene.  

 

På områdene til teknisk avdeling, kulturavdelingen og omsorgsavdelingen ligger det ingen 

avdelingsspesifikke retningslinjer, rutiner for sentrale arbeidsprosesser eller lignende.  

 

På helse- og sosialavdelingens sider ligger blant annet beskrivelser av organisering og 

arbeidsoppgaver, samt lenker til sentralt lovverk, kontaktinformasjon til 

beredskapskoordinator og kriseteam for psykososial omsorg, samt beredskapsplan og 

smittvernplan. På skoleavdelingens sider ligger blant annet lenker til eksterne veiledere, 

lovverk og andre ressurser, samt overordnet virksomhetsplan for Rana-skolen 2017, 

tilstandsrapport og strategisk plan for skolen. På HR-avdelingens sider ligger blant annet 

beskrivelser av organisering med kontaktinformasjon, oversikt over ansvarsområde og 

oppgaver, samt lenker til sektorplan for HR-avdelingen og delplaner for serviceavdelingen, 

juridisk avdeling og IKT-avdelingen. På barnehageavdelingens sider finnes en rekke rutiner 

og prosedyrer for sentrale arbeidsprosesser i barnehagene og kontakt med foreldre, HMS-

rutiner, plan for tilsyn og kompetanseplan og oversikt over ansvarsområde og oppgaver.

  

I intervju blir det opplyst at kommunen har utarbeidet en rekke rutiner og prosedyrer for 

sentrale arbeidsprosesser, men at «Innsia» ikke benyttes systematisk som 

dokumentstyringssystem slik at rutiner og prosedyrer som er utarbeidet for den enkelte 

produksjonsavdeling er tilgjengelig for ansatte på ulike steder. Rutiner og prosedyrer på 

overordnet nivå ligger tilgjengelige på «Innsia», mens spesifikke rutiner for 

arbeidsprosesser ute i tjenesteområdene ligger lagret enten i fellesmapper på delt server 

(filstruktur) som alle ansatte i tjenesteområdene har tilgang til eller på intranettsidene 

«Innsia». 

 

                                                

 

 
63 Problemstilling 6b og 6c besvares her samlet 
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Halvparten av respondentene som har besvart revisjonens spørreundersøkelse har oppgitt 

at det i noen grad er tilstrekkelig med skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser i egen 

avdeling eller enhet. Om lag 24 prosent av de som svarte oppgir at det i stor grad er 

tilstrekkelig med skriftliggjorte rutiner, mens i overkant av 17 prosent mener at det i liten 

grad er tilstrekkelig med rutiner. Om lag 3 prosent mener det ikke i det hele tatt er 

utarbeidet tilstrekkelig med skriftlige rutiner.  
 
Figur 23: I hvilken grad er det etablert tilstrekkelig med skriftlige rutiner for sentrale 
arbeidsprosesser i din enhet? (N=244) 
 

 
I intervju opplyses det at det ligger til produksjonssjefens generelle ansvar som leder for 

avdelingen å sørge for at ansvar for dokumentstyring og revidering defineres, slik at det er 

tydelig hvem som skal gå gjennom og oppdatere rutiner og prosedyrer. Ansvaret for 

oppdatering og vedlikehold av rutiner er ikke nedfelt skriftlig. Det opplyses i intervju at 

oppdateringer av rutiner og prosedyrer gjøres ved behov, for eksempel når det skjer 

endringer i lover og forskrifter. I enkelte produksjonsavdelinger blir det ifølge intervju ført 

oversikt over når rutiner og prosedyrer sist er gjennomgått, og det gjennomføres en årlig 

gjennomgang av denne oversikten for å kontrollere at rutiner og prosedyrer er revidert. 

Det er det opp til den enkelte produksjonssjef å gjennomføre dette, og slike gjennomganger 

fremgår ikke av felles retningslinjer, årshjul eller lignende for kommunen som helhet.  

 

Av medarbeidere uten lederansvar som har besvart spørreundersøkelsen, oppgir i overkant 

av halvparten at skriftlige retningslinjer og rutiner i noen grad holdes oppdatert. Nesten 23 

prosent av de som har svart oppgir at rutiner og retningslinjer i stor grad holdes oppdatert, 

mens om lag 18 prosent mener at de i liten grad holdes oppdatert. I underkant av 2 prosent 

av respondentene oppgir at skriftlige retningslinjer og rutiner ikke holdes oppdatert i det 

hele tatt.  
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Figur 24: I hvilken grad holdes skriftlige rutiner og retningslinjer du trenger i det daglige 
oppdatert? (Medarbeidere uten lederansvar, N=171) 
 

 
8.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen på intranettsidene «Innsia» har etablert et felles, 

overordnet system hvor det kan samles styrende dokumenter og skriftlige rutiner og 

retningslinjer. Samtidig viser undersøkelsen at dette overordnete systemet ikke blir brukt i 

like stor grad av alle avdelinger, og det varierer også i hvilken grad ledere og ansatte mener 

at det er utarbeidet tilstrekkelige skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser. Revisjonen 

mener videre at kommunen ikke har et tilstrekkelig system for å sikre at de rutiner og 

prosedyrer om er etablert blir jevnlig oppdatert, eller har etablert retningslinjer som i 

tilstrekkelig grad tydeliggjør hvem som har ansvar for oppdateringer av disse 

dokumentene. Revisjonen mener manglende kontrollaktiviteter i form av etablerte og 

oppdaterte rutiner for sentrale arbeidsprosesser ikke sikrer tilstrekkelig internkontroll i 

arbeidsprosessene. Skriftlige og oppdaterte rutiner er avgjørende for på sikre kvalitet og 

effektivitet i tjenesteutøvelsen.   

 

 

8.5 Avvikssystem 

8.5.1 Datagrunnlag 

Rana kommune har etablert avvikssystem på papir, som inkluderer avviksrutiner og 

meldeskjema. Avviksskjema er tilgjengelig for alle ansatte på kommunens intranettsider 

under området «Internkontroll».64 På «Innsia» fremkommer også rutiner for registrering 

og behandling av avviksmelding, samt en oversikt over uønskede hendelser som alltid skal 

meldes som avvik. 

 

På spørsmål i spørreundersøkelsen om det er etablert skriftlige rutiner for melding av avvik 

i egen enhet, svarer i overkant av 82 prosent av lederne og nærmere 73 prosent av 

medarbeiderne uten lederansvar at det er utarbeidet skriftlige rutiner. Om lag 9 prosent av 

medarbeidere uten lederansvar oppgir at enheten ikke har skriftlige rutiner for 

avviksmeldinger, og nærmere 18 prosent av medarbeidere uten lederansvar oppgir at de 

ikke vet om det enheten har skriftlige rutiner for avviksmelding.   

 

                                                

 

 
64 Rana kommune, udatert. Skjema for avviksmelding 
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Figur 25: Er det etablert skriftlige rutiner for melding av avvik i din enhet? (Ledere, N=74, 
medarbeidere uten lederansvar, N=169) 
 

 
Det presiseres på intranettsidene til kommunen at ved interne og eksterne kriser og 

uønskede hendelser som kan få alvorlige konsekvenser for ansatte og innbyggere skal 

beredskapsplanen benyttes. Det opplyses også at konflikter mellom ansatte og varsel av 

kritikkverdige forhold i Rana kommune skal varsles i henhold til henholdsvis retningslinjer 

for konflikthåndtering og retningslinjer for varsling. Varslingsrutiner ligger også tilgjengelig 

på intranettsidene «Innsia».   

 

I intervju opplyses det om at elektronisk avvikssystem kun er etablert for enheten Bydrift 

i Rana kommune, men kommunen ønsker på sikt å kunne gå over til elektronisk 

avvikssystem for hele kommunen. Det understrekes av flere at et papirbasert avvikssystem 

er mer utfordrende å følge opp, for eksempel mangler man funksjonalitet for å hente ut 

rapporter og statistikk for å aggregere data, og gjøre flere analyser på antall og type avvik. 

Ettersom kommunen i dag melder avvik manuelt blir slike analyser i liten grad utført. Det 

pekes også på at det er arbeidskrevende å melde avvik på papir, og at dette kan føre til 

underrapportering.   

 

De intervjuede produksjonssjefene opplyser om at ansatte i deres respektive avdelinger 

oppfordres til å melde avvik når de forekommer. Spørreundersøkelsen revisjonen har 

gjennomført viser at ledere i større grad enn medarbeidere uten lederansvar oppgir at det 

meldes avvik når de forekommer. Mens om lag 30 prosent av lederne mener det i stor grad 

meldes avvik når dette forekommer, svarer nærmere 23 prosent av medarbeiderne uten 

lederansvar det samme. Om lag 43 prosent av lederne mener det i noen grad meldes avvik, 

mens om lag 37 prosent av medarbeiderne uten lederansvar oppgir det samme. I overkant 

av 24 prosent av medarbeiderne uten lederansvar svarer at det i liten grad meldes avvik, 

mens om lag 17 prosent av lederne som har svart oppgir det samme. Om lag 12 prosent 

av medarbeiderne uten lederansvar oppgir at de ikke vet om det blir meldt avvik når dette 

oppstår.  

 

82,4%

12,2%
5,4%

72,8%

9,5%

17,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ja Nei Vet ikke

P
ro

se
n

t Ledere

Medarbeidere uten
lederansvar



 

57 

Figur 26: I hvilken grad opplever du at avvik blir meldt når det forekommer avvik? (Ledere, 
N=76, medarbeidere uten lederansvar (N=171) 
 

 
Det er ikke etablert skriftlige retningslinjer eller rutiner for lukking av avvik og hvordan 

melder skal få tilbakemelding, men av avviksskjemaet som ligger på «Innsia» er det et 

eget felt hvor avviksmottaker skal fylle ut hvilke korrigerende og/eller forbyggende tiltak 

som er besluttet, og det skal krysses av når melder har mottatt tilbakemelding og markeres 

for hvorvidt avviket er lukket eller ikke.  

 

I intervjuer opplyses det at oppfølging, kommunikasjon om og lukking av avvik i all 

hovedsak skjer i linjen, og produksjonsavdelingenes ledermøter trekkes frem som forum 

hvor ledere under produksjonssjef tar opp avvik eller uønskede hendelser av en viss 

alvorlighetsgrad. Det fremheves i intervju at det er fokus på å sikre at lukking av avvik blir 

gjort kjent for den som har meldt avviket. Dette trekkes frem som viktig for at ansatte skal 

oppleve at avvik tatt på alvor i kommunen.   

 

I spørreundersøkelsen ble ansatte med og uten lederansvar gitt anledning til å svar på i 

hvilken grad meldte avvik følges opp i egen enhet.  

 
Figur 27: I hvilken grad følges meldte avvik opp i din enhet? (Ledere, N=75, medarbeidere 
uten lederansvar, N=171) 
 

 
Som det går frem av figuren over oppgir halvparten av lederne at meldte avvik i stor grad 

følges opp, mens om lag 30 prosent av medarbeiderne uten lederansvar som oppgir det 

samme. Nesten 12 prosent av medarbeiderne uten lederansvar oppgir at meldte avvik i 

liten grad blir fulgt opp, mens om lag 5 prosent av lederne oppgir det samme. En andel på 

om lag 19 prosent av medarbeidere uten lederansvar svarer at de ikke vet om meldte avvik 

følges opp, og det samme svarer om lag 9 prosent av lederne. 
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Det ikke er etablert retningslinjer for hvilke avvik som skal meldes oppover i systemet til 

rådmannens strategiske ledergruppe. Det blir i intervju opplyst at det i stor grad er opp til 

den enkelte produksjonssjef å foreta skjønnsmessige vurderinger av alvorlighetsgraden fra 

sak til sak for å avgjøre hvorvidt avvikssaker skal rapporteres videre.  

 

8.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har et papirbasert system for å melde tjenesterelaterte 

avvik som gjør det vanskelig gå aggregere og analysere avvik, og ansatte både med og 

uten lederansvar opplyser om at det er underrapportering av avvik og at meldte avvik ikke 

alltid følges opp. Revisjonen mener derfor undersøkelsen viser at kommunen ikke i 

tilstrekkelig grad har etablert systemer som sikrer at avvik blir meldt og fulgt opp 

systematisk, i samsvar med anbefalinger i KS veileder til internkontroll og COSO-

rammeverket. Manglende tilrettelegging for systematisk melding og oppfølging av avvik 

kan etter revisjonens vurdering øke risikoen for at kritikkverdige forhold og uønskede 

hendelser ikke blir rapportert og fulgt opp, og kan bidra til å svekke kontrollmiljøet, både i 

de enkelte enhetene og avdelingene og i kommunen som helhet (jf. KS veileder). 

Rapportering og aggregering av avvik er også svært viktig for å gjennomføre gode 

risikokartlegginger og for å avdekke hvor det er fare for svikt og mangler i de kommunale 

tjenestene.  
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 Oppfølging av internkontroll 

9.1 Problemstilling 

I dette kapitelet vil vi besvare følgende hovedproblemstilling: 

 

Er det etablert rutiner for oppfølging av at internkontrollen fungerer slik den var tenkt 

innenfor kommunens tjenesteområder? 

 

9.2 Revisjonskriterier 

COSO-rammeverket legger til grunn at for å sikre gjennomføring av handlinger eller 

endringer som er nødvendige for å oppnå en god internkontroll, er ledelsens oppfølging 

viktig. Dette innebærer at ledelsen må ha tilstrekkelig innsikt til å vurdere hvilke elementer 

i internkontrollen som fungerer bra og hvilke elementer som bør forbedres. Ledelsen kan 

for eksempel følge opp internkontrollen gjennom regelmessige gjennomganger i møter 

(ledelsens gjennomgang), inspeksjonsrunder/stikkprøver, og/eller systemrevisjoner.  

 

For å etablere god internkontroll er det ifølge COSO-modellen videre viktig med effektiv og 

tidsriktig informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

 

9.3 Oppfølging av internkontroll 

9.3.1 Datagrunnlag 

I oversikt over Rana kommunes plan- og styringssystem fremgår det at kommunen ønsker 

å ha kontinuerlig fokus på å forbedre kvalitet i tjenesteleveranser og det skal foretas en 

ledelsesgjennomgang av modenhetsnivå for organisasjonens internkontroll en gang årlig 

for elementene som fremgår av figuren under.65  

 

 
Figur 28: Egenvurdering av internkontroll, Rana kommune 

 

Modenhetsvurderinger etter malen som fremgår i plan- og styringssystemet er på 

revisjonstidspunktet ikke tatt i bruk i kommunen.  

                                                

 

 
65 Rana kommune, 2017. Ledelse og styring Rana kommune (beskrivelse av helhetlig plan og styring) 
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Det fremgår av kommunens årsberetning for 201666 at rådmannen har gjennomført en 

ledelsesgjennomgang som del av internkontrollarbeidet. I intervju opplyses det at opplyses 

det at det har blitt besluttet å samle gjennomgangen av internkontrollelementer i én fast, 

årlig gjennomgang, men at man ikke er kommet i gang med systematiske gjennomganger 

for kommunens internkontroll som helhet. Til nå har det vært gjennomført årlige 

ledelsesgjennomganger på rådmannsnivå av enkeltelementer i kommunens 

internkontrollarbeid. Det blir forklart at rådmannens ledergruppe deltar i årlige 

gjennomganger, og HR-sjefen dokumenterer gjennomgangen skriftlig.  

 

Det er imidlertid ikke etablert rutiner for en slik oppfølging og gjennomgang av at 

internkontrollen som helhet fungerer slik den var tenkt innenfor kommunens 

tjenesteområder. Det opplyses i intervju at dette vil vektlegges fremover som en del av det 

pågående arbeidet i kommunen med å integrere internkontroll i det overordnede styrings- 

og rapporteringssystemet i kommunen.  

 

9.3.2 Vurdering 

Revisjonen merker seg at det er utarbeidet føringer for hvordan ledelsens gjennomgang av 

internkontroll skal gjennomføres i kommunen, men systemet for ledelsesgjennomgang er 

på revisjonstidspunktet ikke implementert. På rådmannsnivå har det blitt gjennomført 

ledelsesgjennomganger av enkeltelementer knyttet til internkontroll, men det 

gjennomføres ikke systematisk oppfølging og gjennomgang på rådmannsnivå av at 

internkontrollen som helhet fungerer slik den var tenkt innenfor kommunens 

tjenesteområder. Revisjonen mener denne praksisen ikke er tilfredsstillende, jf. KS 

anbefalinger for god internkontroll. 

 

Ledelsens systematiske oppfølging og overordnede gjennomgang er et sentralt element i 

ethvert internkontrollsystem, og er avgjørende for å sikre at det blir gjennomført 

nødvendige endringer av systemet som sikrer at det fungerer som tenkt. Revisjonen mener 

derfor at kommunens administrative ledelse bør sikre at system for overordnet 

gjennomgang og oppfølging av kommunens internkontroll implementeres, som et ledd i å 

sikre at rådmannen har betryggende kontroll med virksomheten i samsvar med 

kommuneloven § 23-2.  

 

                                                

 

 
66 Rana kommune, 2017. Årsregnskap og årsberetning 2016. 
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 Konklusjon og anbefalinger 

Rana kommune har satt i gang et arbeid med å utvikle et helhetlig plan- og styringssystem 

som også skal dekke behovet for overordnet internkontroll, gjennom styringsverktøyer som 

virksomhetsplaner, lederavtaler, rapporteringssystemet og ulike reglementer. Etter 

revisjonens mening har Rana kommune på plass elementer av internkontroll, men 

kommunen har på det nåværende tidspunkt ikke etablert en samlet internkontroll som gjør 

at administrasjonen i tilstrekkelig grad er gjenstand for betryggende kontroll i samsvar med 

kommuneloven § 23 nr. 2. Denne vurderingen er basert på følgende identifiserte mangler 

i internkontrollen:   

 

 Når det gjelder system for å fastsette mål bidrar manglende systematikk i bruken 

av verktøyer som lederavtaler og virksomhetsplaner til at kommunen har 

utfordringer knyttet til å operasjonalisere og fastsette mål som tilrettelegger for 

målrettet arbeid med tjenesteutvikling, samt oppfølging av grad av måloppnåelse i 

avdelingene og for ledere. Videre bidrar manglende forankring av målsettinger i en 

oppdatert kommuneplan til at kommunen mangler en klar kobling mellom 

kommunens strategier og mål på overordnet nivå ned til avdelings- og enhetsnivå. 

 

 Oppfølging av status og måloppnåelse er etter revisjonens mening ikke 

tilfredsstillende, og vanskeliggjøres av at rapporteringspraksis innebærer at 

avdelingene hovedsakelig rapporterer på og følges opp på økonomi, og i liten grad 

på kvalitative indikatorer og måloppnåelse. Sammenholdt med manglede 

systematikk i tilnærmingen til oppfølging av måloppnåelse og iverksettelse av 

eventuelle tiltak som skal sikre måloppnåelse, svekker dette rådmannens mulighet 

til å følge opp og ha tilstrekkelig kontroll med måloppnåelse og kommunens 

virksomhet som helhet, for eksempel knyttet til tjenestekvalitet.   

 

 Rana kommune har ikke i tilstrekkelig grad samlet sine internkontrollelementer i et 

felles, overordnet internkontrollsystem, og det er heller ikke etablert felles 

retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 

avdelingene og enhetene. Fellesområde for internkontroll på kommunens 

intranettsider «Innsia» er på revisjonstidspunktet i liten grad tilpasset kommunens 

spesifikke internkontrollbehov, og kommunens internkontroll framstår på 

revisjonstidspunktet som fragmentert. 

 

 Når det gjelder kontrollmiljø mener revisjonen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad 

har tydeliggjort hva ansvaret for internkontroll omfatter, og heller ikke systematisk 

sikret kjennskap til etiske retningslinjer og varslingskanalen i organisasjonen som 

helhet. Utover opprettelse av økonomi- og anskaffelsesreglement, etiske 

retningslinjer og varslingsrutiner, har kommunen ikke gjort et tilstrekkelig 

systematisk arbeid for å bevisstgjøre ansatte og aktualisere temaet korrupsjon.  

 

 Revisjonen mener kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert et system som 

sikrer at risikoer i kommunens tjenesteutøvelse håndteres i samsvar med krav til 

god internkontroll. Kommune gjennomfører ikke systematiske risikoanalyser som 

en del av internkontrollarbeidet, og det mangler systemer for å aggregere risiko til 

strategisk nivå, og følge opp risikovurderinger med risikoreduserende tiltak. 
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 Revisjonen mener manglende kontrollaktiviteter i form av etablerte og oppdaterte 

rutiner for sentrale arbeidsprosesser ikke sikrer tilstrekkelig internkontroll i 

arbeidsprosessene. Revisjonen mener videre at kommunen ikke i tilstrekkelig grad 

har etablert systemer som sikrer at avvik blir meldt og fulgt opp systematisk. 

Kommunen mangler også kontrollaktiviteter i form av skriftliggjøring og 

tydeliggjøring av ansvar for blant annet internkontroll. 

 

 Kommunens har p.t. ikke implementert system for oppfølging av internkontrollen 

som helhet fra ledelsens side. Revisjonen mener dette ikke er tilfredsstillende, da 

slik gjennomgang er en forutsetning for å sikre at internkontrollsystemet er 

oppdatert og sikrer betryggende kontroll i samsvar med kommuneloven. 

 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rana kommune 

setter i verk følgende tiltak: 

 

1. Oppdaterer kommuneplanen for å sikre en tydelig kobling mellom overordnede 

strategier og mål på avdelings- og enhetsnivå  

 

2. Tar i bruk virksomhetsplaner etter ny mal i av alle produksjonsavdelinger, og 

under dette:  

 

a) Sikrer at virksomhetsplaner benyttes systematisk til å operasjonalisere og 

fastsette konkrete og målbare målsettinger for de ulike tjenesteområdene.  

 

b) Sikrer at relevante krav og forventninger fra statlige myndigheter, 

kommunalt planverk og politiske vedtak innarbeides i mål i 

virksomhetsplaner  

 

c) Sikrer at mål knyttet til arbeid med internkontroll inngår i nye 

virksomhetsplaner  

 

3. Inngår lederavtaler med tydelige mål for alle ledere på 3.4.1- og 3.4.2-nivå, og 

gjennomfører ledersamtaler for alle ledere for å evaluere og følge opp mål som 

er fastsatt i lederavtalen 

 

4. Etablerer rutiner for systematisk rapportering av måloppnåelse knyttet til 

tjenestekvalitet, og for hvordan manglende måloppnåelse skal følges opp med 

tiltak.  

 

Legger til rette for, og følger opp, at produksjonsavdelingenes rapportering i 

større grad omfatter kvalitative indikatorer og måloppnåelse utover økonomi 

 

5. Etablerer rutiner som sikrer at rapportering om vedtaksoppfølging skjer oftere 

enn en gang årlig, og inkluderer informasjon om hvordan vedtak blir fulgt opp 

 

6. Etablerer felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunen som helhet og i de enkelte avdelingene, og under dette blant 

annet: 

 

a) Etablerer skriftlige retningslinjer som tydeliggjør ansvar for oppdatering av 

kommunens styrende dokumenter, rutiner og prosedyrer  

 

b) Implementerer system for ledelsens gjennomgang og oppfølging av 

kommunens internkontroll 
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c) Tydeliggjør roller og ansvar for internkontroll, gjennom for eksempel 

retningslinjer og rutiner eller rolle- eller funksjonsbeskrivelser utover det 

overordnete som fremkommer av delegeringsreglement og lederavtaler  

 

7. Iverksetter tiltak for å sikre at kommunens etiske retningslinjer blir gjort kjent 

for alle ansatte 

 

8. Vurderer å systematisere antikorrupsjonsarbeidet gjennom å etablere flere 

rutiner og kontroller som kan forhindre økonomiske misligheter og korrupsjon 

som et ledd i arbeidet med å utvikle et godt kontrollmiljø 

 

9. Etablerer system og rutiner for å sikre å sikre at det blir gjennomført formaliserte 

og dokumenterte risikovurderinger i kommunen, og at disse blir systematisk fulgt 

opp med risikoreduserende tiltak der det er nødvendig 

 

10. Etablerer kontrollaktiviteter ved at retningslinjer og rutiner for sentrale 

arbeidsprosesser utarbeides og gjøres tilgjengelig for alle ansatte  

 

11. Setter i verk tiltak for å sikre at kommunens system for å melde og følge opp 

avvik blir benyttet systematisk i hele organisasjonen, samt at kommunens 

varslingskanal og varslingsrutiner er godt kjent blant alle ansatte  

 

12. Sikrer at system for overordnet gjennomgang og oppfølging av kommunens 

internkontroll implementeres 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Kommunal planlegging 

Kommuner er pålagt å planlegge virksomheten sin. Det går frem av kommuneloven § 5 at 

«kommunen skal utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet.»67 Det heter 

også at kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede 

utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til 

rådighet, slik dette fremgår av økonomiplanen. 

 

Kommunens plikt til og formål med å utarbeide planar fremgår også av plan- og 

bygningsloven § § 3-2, 3-3 og 11-2, andre ledd.68 Planleggingen skal fremme helhet ved 

at sektorer, oppgaver og interesser i et område blir satt i sammenheng gjennom 

samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom 

statlige, regionale og kommunale organ, private organisasjoner og institusjoner, og 

allmenheten, jamfør plan- og bygningsloven § 3-1.   

 

Av plan- og bygningsloven § 11-2 fremgår det videre at:  

 

«Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og 

virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne 

mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning 

fra andre offentlige organer og private. 

 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel 

som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. 

Handlingsdelen skal revideres årlig.» 

 

 

Krav til internkontroll 

Da kommuneloven ble revidert i 1992 fikk kommuner og fylkeskommuner stor frihet i valg 

av organisasjons- og arbeidsform, både politisk og administrativt. I kommuneloven blir det 

i liten grad gitt føringer for hvordan kommunen skal organisere seg. I kommuneloven § 1 

om formålet med loven heter det at:   

 

Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig 

kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor 

rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 

Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en 

høy etisk standard.69  

                                                

 

 
67 Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

LOV-1992-09-25-107. 
68 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2008. Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven). LOV-2008-06-27-71. 
69 Kommunal- og regionaldepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

LOV-1992-09-25-107. 
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I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte 

organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen 

skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»   

 

Bakgrunnen går frem i Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), Kommuner og fylkeskommuner m.m. 

(kommunal revisjon).70 Ot.prp.nr.70 (2002-2003): 

 

I nytt annet punktum i nr. 2 foreslås en ny annen setning som lovfester 

administrasjonssjefens tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forslaget antas 

ikke å innebære noen realitetsendring i forhold til gjeldende rett. Siktemålet er å 

tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med 

virksomheten.  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt 

å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del 

av administrasjonssjefens ledelsesansvar.  

 

Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet 

etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når 

de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

Administrasjonssjefens ansvar for å føre tilsyn omfatter også kommunale foretak, 

jf kapittel 11. Administrasjonssjefen har ikke resultatansvar for de deler av 

kommunen som er organisert som foretak. Dette ansvaret ligger til foretakets styre. 

Administrasjonssjefen har imidlertid et tilsynsansvar, og kan kreve at en sak skal 

forelegges kommunestyret før vedtak iverksettes, jf § 72 nr. 1 i.f. 

 

I KS sin veileder «Tillit»71 blir det vist til at kommuneloven slår fast at kommunestyret bare 

kan delegere myndighet til rådmannen og at en viktig oppgave for rådmannen derfor blir å 

utforme organisasjonen og delegere myndighet videre ut til ledere for de ulike enhetene 

som yter tjenester. Det går videre frem at rådmannen må sørge for å få utarbeidet et eget 

delegeringsreglement for det administrative nivået og at et slikt system er en naturlig del 

av kommunesektorens overordnede styringssystem.  

 

I en rapport fra Kommunal- og regionaldepartementet om internkontroll i kommunene, blir 

det pekt på at kommunene er komplekse virksomheter som er regulert av en rekke lover 

og forskrifter som både kan være sektorovergripende, eller som definerer krav til 

internkontroll innenfor avgrensede områder av virksomheten.72 Kravene er delvis de 

samme som er rettet mot andre virksomheter/arbeidssteder, og delvis er kravene 

spesifikke for kommuner og/eller kommunale oppgaver. 

 

KS deler inn internkontrollen i kommunene i tre virkeområder:  

• Sektorovergripende 

• Tjenestespesifikk 

• Støtteprosesser 

 

                                                

 

 
70 Kommunal- og regionaldepartementet, 2003. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003): Om lov om endringer i 

lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
71 http://www.ks.no/globalassets/folkevalgtprogrammet-2015-2019-digital.pdf 
72 Kommunal- og regionaldepartementet, 2008. Internkontroll i norske kommuner, status og 

utviklingsbehov. Rapport 
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I tillegg til det overordnede kravet til administrasjonssjefen er det sektorovergripende og 

sektorspesifikke krav til internkontroll knyttet til bl.a. HMS, informasjonssikkerhet, 

barneverntjenesten, opplæring og helse- og sosialtjenesten, som er fastsett i egne lover og 

forskrifter.  

 

Teori og rammeverk for internkontroll 

 

Prinsipper for god internkontroll 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. I 

denne rapporten har vi lagt til grunn COSOs integrerte rammeverk for internkontroll, som 

definerer internkontroll som en prosess som gir rimelig trygghet for at en organisasjon 

oppnår sine mål, og som sikrer en effektiv drift, pålitelig rapportering og etterlevelse av 

lover og regler.73  

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for 

internkontroll. De viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  

 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging  

 
 

Komponentene er gjensidig avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et 

internkontrollsystem. COSO-modellen kan illustreres slik:  

 

Figur 1: Illustrasjon av COSO-modellen 

 
 

 

 

 

 

                                                

 

 
73 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk 
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Overordnede målsettinger 

I COSO sitt rammeverk74 går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning 

for internkontroll. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de 

overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er 

å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som organisasjonen skal 

jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 

i organisasjonen.  

 

Kontrollmiljø 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner 

basis for organisasjonens internkontrollarbeid.  Det er flere viktige prinsipper for et godt 

kontrollmiljø, bl.a. 

 

• at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 

• at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, 

rapporteringsveier og egnede fullmakts- og ansvarsforhold. 

• at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse 

som samsvarer med organisasjonens mål 

 

Risikovurderinger 

Risikovurderinger er et sentralt element både i rammeverket for internkontroll i COSO, og 

de sektorspesifikke og tjenestespesifikke kravene til internkontroll.  

 

Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne 

frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for manglende 

måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller 

utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

 

COSO definerer risiko som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og påvirker 

måloppnåelse i negativ retning. En annen måte å definere begrepet er som «produktet av 

sannsynlighet og konsekvens for en hendelse».  I sin veileder for internkontroll benytter 

KS denne siste definisjonen, og legger til at det er naturlig å bruke risikovurderinger for å 

unngå uønskede hendelser, og ikke for å oppnå kommunens mål. Deloitte vil i denne 

rapporten ta som utgangspunkt at risiko for manglende måloppnåelse bør inngå som en 

naturlig del av risikovurderingen i kommunen. 

 

I følge KS er risikovurderinger grunnlag for innretning av internkontrollen, og både det 

operative og strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene.75 Dette 

er også i samsvar med anbefalinger fra COSO. Risikovurderinger skal skje på både detaljert 

plan og på overordnet plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i 

sammenheng. KS fremhever at: 

 

Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. Dette vil 

sikre oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige forhold fanges opp, 

vurderes og dokumenteres.  

 

Systematisk avviksrapportering er en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd på 

rutiner og svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk 

eller manuelt. Det mest sentrale poenget er at rutinene for rapportering er enkelt 

                                                

 

 
74 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk  
75 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller andre som skal melde avvik), at det er en god kultur 

(kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode rutiner for oppfølging av meldte avvik.  

Resultatet fra ferdigbehandlede avvik kan gjerne være at organisasjonen gjør en grundigere 

risikovurdering for å analysere årsaker til avvik, og hvilke tiltak som kan tenkes å forebygge 

fremtidige avvik. 

 

Kontrollaktiviteter 

Ledelsen har også et særlig ansvar for å innføre overordnede ledelseskontroller, som for 

eksempel et fungerende fullmaktsystem, etisk regelverk og styringsprinsipper for 

kommunen. På et mer detaljert nivå må organisasjonen etablere det som i COSO kalles 

«kontrollaktiviteter».  

 

Kontrollaktiviteter er de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i den daglige 

driften for å sikre at organisasjonen oppnår sine mål. Et prinsipp som legges til grunn er at 

ledelsen skal etablere rutiner og retningslinjer som inngår som en del av den daglige driften 

i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av enheten, og skal 

gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. COSO advarer mot at 

uskrevne rutiner kan være lette å omgå, og kan være kostnadskrevende for organisasjonen 

å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell. Videre anbefaler COSO at ledelsen ved 

jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. 

 

I sin veiledning til rådmennene om internkontroll anbefaler KS at internkontrollen inngår 

som en integrert del av ledelse og styring i kommunen.76 Dette innebærer at rådmannen 

og rådmannens ledergruppe skal involveres i internkontrollen, og da i særlig grad den 

sektorovergripende internkontrollen. KS anbefaler at rådmannsnivået innhenter 

rapportering og følger opp bl.a. virksomhetens arbeid med risikokartlegging og –vurdering, 

og følger opp gjennomførte kontroller og evalueringer. 

 

Kommunikasjon og informasjon 

For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter 

rapportere videre kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at 

internkontroll går inn som en del av den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i 

kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, effekter og endringer som følge av 

internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

 

KS sin anbefaling om å omtale arbeidet med internkontroll i kommunens årsrapport henger 

også sammen med kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, hvor det går frem følgende: 

 

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som 

ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for 

kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i 

virksomheten.  

 

Ledelsesoppfølging 

COSO-rammeverket legger til grunn at for å sikre gjennomføring av handlinger eller 

endringer som er nødvendige for å oppnå en god internkontroll, er ledelsens oppfølging 

viktig. Dette innebærer at ledelsen må ha tilstrekkelig innsikt til å vurdere hvilke elementer 

i internkontrollen som fungerer bra og hvilke elementer som bør forbedres.  

 

                                                

 

 
76 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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Ledelsen kan for eksempel følge opp internkontrollen gjennom regelmessige 

gjennomganger i møter (ledelsens gjennomgang), inspeksjonsrunder/stikkprøver, og/eller 

systemrevisjoner.  

 

For å etablere god internkontroll er det i følgje COSO-modellen videre viktig med effektiv 

og tidsriktig informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

 

Kommunens antikorrupsjonsarbeid 

I KS og Transparency International Norges håndbok i antikorrupsjon77 blir det trukket frem 

at formålet med kommunalt antikorrupsjonsarbeid er: 

 

• Å forebygge at korrupsjon skjer  

• Å øke mulighetene til å avdekke eventuell korrupsjon  

• Å øke beredskapen for å håndtere en eventuell korrupsjonssak  

 

Kommuner og fylkeskommuner må selv implementere de systemer og mekanismer som 

skal til for å oppnå dette, slik det passer best i den enkelte kommune. Hovedelementer i 

antikorrupsjonsarbeidet omfatter blant annet fokus på verdier, holdninger og kultur, samt 

etablering av etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Videre bør kommunen 

gjennomføre risikoanalyser og ha et godt kontrollsystem, både for egenkontroll og 

internkontroll. Kommunen bør videre ha en strategi for anskaffelser og en varslingsordning. 

 

Håndboken i antikorrupsjon viser også til at kommunene bør sørge for at tiltak mot 

korrupsjon inngår i de kommunale kjerneprosessene: 

 

• Politiske beslutningsprosesser 

• Myndighetsutøvelse og saksbehandling  

• Tjenesteproduksjon 

 

I tillegg bør et antikorrupsjonsprogram omfatte de sentrale støtteprosessene i kommunen. 

 

 

                                                

 

 
77 KS og Transparency International Norge, 2014. Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon 
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