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rettet
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kommunes

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om kommunen har en internkontroll, slik
det stilles krav om i kommunelovens § 23.
I denne forvaltningsrevisjonen har det i forståelse med kontrollutvalget vært lagt opp til to faser.
I 1. del har vi kartlagt internkontrollen til kommunen i forhold til problemstillingene listet i
prosjektplanen til forvaltningsrevisjonen. Kartleggingen har vært gjort ved dokumentinnsamling
fra kommunen og dokumentanalyse. 1. del forelå 15.12.2009. Del 1 utgjør rapportens kapittel 5.
I 2. del har vi gått enda grundigere inn i noen områder der vi mener det er behov for ytterligere
vurdering. Disse områdene er kommet fram gjennom kartleggingen i 1. del, og en risiko- og
vesentlighetsanalyse, det er på disse områdene vi mener det er størst risiko for mangelfull
internkontroll.
Rapporten har vært utarbeidet av senior rådgiver Kari Hesjedal og senior manager Ole Willy
Fundingsrud har vært prosjektleder.
Oppbygging av rapporten
Rapporten inneholder i kapittel 1 en innledning. En kort beskrivelse av metoden som har vært
brukt er tatt inn i kapittel 2, og av revisjonskriteria som har vært benyttet, i kapittel 3. I kapittel
4 har vi oppsummert noen forbedringsområder som kom fram i denne forvaltningsrevisjonen.
Kapittel 5 inneholder 1. del av forvaltningsrevisjonen; fakta og vurderinger, samt begrunnelse
for videre arbeid i del 2. I kapittel 6 er del 2 av forvaltningsrevisjonen tatt inn; herunder nye
fakta og vurderinger. Kapittel 7 inneholder våre konklusjoner på problemstillingene i
forvaltningsrevisjonen. Metode og revisjonskriteria som har vært benyttet i del 1 er nøye
redegjort for i vedlegg 1. Vedlegg 2 til denne rapporten inneholder metode og revisjonskriteria
som har vært benyttet i del to av dette prosjektet.
KPMG vil takke for verdifull hjelp fra Tønsberg kommune.
Tønsberg 20.1.2010
Randi Jørgensen Aamodt (sign.)
Partner

Ragnar Torland (sign.)
Partner
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1. Innledning
Kommuneloven § 23 stiller krav om at administrasjonssjefen må gjennomføre betryggende
kontroll med hele kommuneadministrasjonen. Med betryggende kontroll menes internkontroll.
Formålet med forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad kommunen har
internkontroll.
Problemstillingene1 i dette prosjektet er:
1. Har rådmannen gjennomført risikovurdering for å kunne prioritere interne kontrolltiltak
i forhold til risiko og vesentlighet?
2. Har rådmannen etablert et hensiktsmessig delegerings – og fullmaktsregime i
administrasjonen?
3. Er det etablert et hensiktsmessig system for intern informasjon og lett tilgang til
rutineverk i kommunen?
4. Har alle rutiner en rutineeier, og holdes rutinene løpende oppdatert?
5. Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i administrasjonen?
6. Har rådmannen etablert rutiner og arbeidsansvar som sikrer at politiske vedtak
iverksettes iht. forutsetningene?
7. Er det vedtatt rutiner for alle driftsområdene i kommunen der særlov pålegger
kommunen å etablere egne rutiner? Fokus på finansforvaltning og innkjøp.
8. Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer
kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
9. Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle
uregelmessigheter i kommunen?
10. Har rådmannen sikret at kommunen har tilfredsstillende kompetanse i forhold til de
oppgaver og fullmakter som ansatte i kommunen har?
I 1. del har vi kartlagt internkontrollen til kommunen i forhold til de problemstillinger
kontrollutvalget oppstilte i prosjektplanen. Kartleggingen har vært gjort ved
dokumentinnsamling fra kommunen og en analyse av de tilsendte dokumentene.
I 2. del har vi gått grundigere inn i noen utvalgte områder, der vi mener det er behov for
ytterligere vurdering. Disse områdene er kommet fram gjennom kartleggingen og en risiko- og
vesentlighetsanalyse, det vises til del 1.
Problemstillingene som det har vært arbeidet mer med i 2. del av dette prosjektet er:
Nr. 5: Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i administrasjonen?
Nr. 8: Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer
kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
Nr. 9: Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle
uregelmessigheter i kommunen?
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Problemstillingene er i samsvar med prosjektplanen og bestillingen fra kontrollutvalget.
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Begrunnelsen for dette utvalget framgår av 1. del, kapittel 5.1. Sentralt i vurderingen er, at
hensiktsmessige rapporteringsrutiner og rutiner for avviksrapportering er vesentlig for å sikre
ledelsen på alle nivåer i kommunen relevant og tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve
betryggende kontroll, jfr. kommuneloven § 23.
Dokumentanalysen i del 1 viste at kommunen har et overordnet styrings- og
rapporteringssystem, mens det for virksomhetene i varierende grad var dokumentert
rapporteringsrutiner, herunder rutiner for avviksrapportering, som del av internkontrollen.
Regler for attestasjon og anvisning reduserer risikoen for feil og misligheter og bidrar til å sikre
verdier for kommunen. Risiko for feil og misligheter ved etterlevelsen av rutiner for attestasjon
og anvisning må være lav. Enkelte svakheter ved fremlagt dokumentasjon tilsa at det ble
arbeidet videre med problemstillingen.

2. Kort om metode
For gjennomføring av del 1 av prosjektet er det bedt om dokumentasjon fra kommunen på
internkontroll opp mot problemstillingene i forvaltningsrevisjonen, og tilsendt dokumentasjon
har blitt analysert. Det vises til vedlegg 2 til del 1; her er metodikken som har vært benyttet i del
1 beskrevet.
I del 2 har fakta vært innhentet gjennom ett intervju2, ytterligere dokumentinnhenting - og
analyse, og én anonym spørreundersøkelse, som har vært rettet til alle virksomhetsledere,
fagenhetsledere og mellomledere i 4 utvalgte virksomheter. Når det i fortsettelsen vises til
spørreundersøkelsen/undersøkelsen er det denne undersøkelsen det henvises til. Metodikken
som har vært benyttet i del 2 er gjort rede for i vedlegg 1 til del 2. Her er det gjort nærmere rede
for utvalg av intervjuobjekt og omfang og gjennomføring av spørreundersøkelsen.
Spørreundersøkelsen som ble benyttet i del 2 hadde en svarprosent på 47,4 %.
Spørreundersøkelsen er benyttet som en standardisert måte å innhente svar på spørsmål fra flere
respondenter. Det er i denne rapporten ikke generalisert ut fra svarene til respondentene, dvs. at
det ikke ut fra svarene som ble gitt er trukket slutninger for tilstanden i alle virksomhetene. Når
det vises til resultatet av spørreundersøkelsen vises det til svarene fra de som faktisk har svart –
respondentene og deres synspunkter.

3. Kort om revisjonskriteria
KPMG har benyttet kommunelovens krav til internkontroll i § 23, 2. ledd, 2 pkt og
internasjonalt anerkjent standarder/anbefalinger3 til internkontroll for operasjonalisering av
revisjonskriteria i forvaltningsrevisjonen. Internkontrollen i kommunen blir vurdert opp mot
disse. I vedlegg 3 til del 1 er revisjonskriteria som har vært benyttet i forvaltningsrevisjonen

2

Med kommunaldirektør Pål Thalmann.
Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk. Norsk oversettelse av Enterprise Risk Managment
Integrated Framework. Norges Interne Revisorers forening. Oslo 2005.
3
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nøye redegjort for og listet. Disse revisjonskriteria har vært benyttet både i del 1 og del 2 av
forvaltningsrevisjonen.

4. Oppsummering
Nedenfor har vi gitt en samlet oppsummering av internkontrollen etter gjennomføringen av del
1 og del 2 av forvaltningsrevisjonen. Oppsummeringen bygger på våre vurderinger og
konklusjoner, slik de fremgår av del 1 og del 2. I kapittel 7 er våre konklusjoner på
problemstillingene tatt inn og her fremgår det at kommunen har dokumentert/redegjort for
internkontroll i forhold til de fleste av de ulike problemstillingene som denne
forvaltningsrevisjonen reiser. Men, det er også enkelte forbedringsområder. I denne
oppsummeringen fokuserer vi i det vesentlige på noen viktige forbedringsområder som kom
fram i forvaltningsrevisjonen:
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Kommunen har et hensiktsmessig, overordnet styrings- og rapporteringssystem som
favner om alle virksomhetene i kommunen, og som fokuserer på årlige målevalueringer
og rapporteringer av resultater, og avvik fra virksomhetene til rådmannsnivå. Styringsog rapporteringssystemet er en del av internkontrollen til kommunen.



Det er også rutiner for rapportering fra virksomhetene til rådmannsnivå4 i kommunen. I
spørreundersøkelsen svarte de fleste respondentene at det fins rutiner for intern
rapportering i virksomheten de jobber i. Svarene viste også at rapporteringen internt i
virksomheten i stor utstrekning er muntlig og at oppfølging av rapporteringen kan bli
bedre.



Spørreundersøkelsen viste også at ikke alle respondentene skal rapportere om avvik fra
lov- og forskriftskrav og rutiner. Manglende rutiner for rapportering av avvik fra
regelverk og rutiner kan svekke kommunens mulighet for å fange opp, kommunisere og
rette opp eventuelle misligheter, avvik fra rutiner, og brudd på lov- og forskriftskrav.



Kommunen har gitt en beskrivelse av hvordan internkontrollen i kommunen er bygd
opp, og hva som inngår i den. Ansvaret for internkontroll i virksomhetene er delegert til
virksomhetslederne. Etter vår vurdering er det ikke dokumentert at kommunen har et
internkontrollsystem for alle deler av kommunens virksomhet, herunder rutiner for
internkontroll og dokumentasjon på at internkontroll gjennomføres.



For flere av kommunens virksomheter er det ikke lagt fram dokumentasjon på
internkontroll. Dette gjelder blant annet for kommuneutvikling, havnevesen, Træleborg
bo- og behandlingssenter og voksenopplæring. For noen virksomheter er det
dokumentert enkelte rutiner for internkontroll, blant annet for skoler, barnehager og
bydrift. Det vises for øvrig til vedlegg 1 til del 1; Oversikt over tilsendt og gjennomgått
dokumentasjon. For informasjonssikkerhet er det dokumentert et mer omfattende og
helhetlig system for internkontroll i kommunen.

Rådmannen med kommunaldirektører.
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Virksomhetene har ansvaret for internkontrollen på sine områder. Dette går imidlertid
ikke klart fram av framlagt dokumentasjon som viser ansvars-, fullmakts eller
oppgavetildelinger til virksomhetene.



Risikovurderinger som grunnlag for prioritering og valg av kontrolltiltak er et anbefalt 5
hjelpemiddel ved gjennomføring av god internkontroll. Framlagt dokumentasjonen
indikerer at kommunen ikke bruker risikovurderinger gjennomgående som ledd i
internkontrollen. Derimot er det enkelte av kommunens virksomheter som bruker
risikovurderinger, blant annet innenfor informasjonssikkerhet og tiltak for
funksjonshemmede, det vises til vedlegg 1 til del 1.

5. Del 1
Dette er 1. del av dette prosjektet. I denne delen har vi kartlagt internkontrollen til kommunen. I
2. del vil vi gå enda grundigere inn i de områdene der vi mener det er behov for ytterligere
vurdering. Disse områdene er kommet fram gjennom kartleggingen og en risiko- og
vesentlighetsanalyse; det er i disse områdene vi mener det er størst risiko for mangelfull
internkontroll.
I delkapittel 5.1 oppsummerer vi våre vurderinger og angir hvilke problemstillinger vi vil
arbeide videre med innenfor den gjenværende rammen av dette prosjektet. I delkapittel 5.2 er
fakta og våre vurderinger tatt inn.
Vedleggene til del 1 av rapporten inneholder en oversikt over dokumentasjonen som er tilsendt
fra kommunen og gjennomgått av oss, samt metoden og revisjonskriteria som har vært benyttet i
prosjektet. Disse ligger bak i rapporten.

5.1 Oppsummering del 1 og videre arbeid i del 2

Kommuneloven § 23 stiller krav om at administrasjonssjefen må gjennomføre betryggende
kontroll med hele kommuneadministrasjonen. Med betryggende kontroll menes internkontroll.
Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å undersøke i hvilken grad administrasjonssjefen
har gjennomført internkontroll.
Problemstillingene i dette prosjektet er:

5
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1. Har rådmannen gjennomført risikovurdering for å kunne prioritere interne kontrolltiltak
i forhold til risiko og vesentlighet?
2. Har rådmannen etablert et hensiktsmessig delegerings – og fullmaktsregime i
administrasjonen?
3. Er det etablert et hensiktsmessig system for intern informasjon og lett tilgang til
rutineverk i kommunen?
4. Har alle rutiner en rutineeier, og holdes rutinene løpende oppdatert?
5. Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i administrasjonen?
6. Har rådmannen etablert rutiner og arbeidsansvar som sikrer at politiske vedtak
iverksettes iht. forutsetningene?
7. Er det vedtatt rutiner for alle driftsområdene i kommunen der særlov pålegger
kommunen å etablere egne rutiner? Fokus på finansforvaltning og innkjøp.
8. Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer
kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
9. Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle
uregelmessigheter i kommunen?
10. Har rådmannen sikret at kommunen har tilfredsstillende kompetanse i forhold til de
oppgaver og fullmakter som ansatte i kommunen har?
Etter gjennomgang av tilsendt dokumentasjonen fra kommunen er det vårt overordnede inntrykk
at:


Kommunen har et overordnet styrings- og rapporteringssystem som favner om alle
virksomhetene i kommunen og som fokuserer på årlige målevalueringer og
rapporteringer av resultater og avvik fra virksomhetene til rådmannsnivå i kommunen.
Internt i virksomhetene er det dokumentert rapporteringsrutiner i varierende grad.
Styrings- og rapporteringssystemet er en del av internkontrollsystemet til kommunen.



Kommunen har gitt en beskrivelse av hvordan internkontrollen i kommunen er bygd
opp, og hva som inngår i den. Men, det er etter vår vurdering ikke dokumentert at
kommunen har et helhetlig internkontrollsystem, herunder med rutiner og
dokumentasjon på at internkontroll gjennomføres.



Det er dokumentert at det foreligger elementer av ett internkontrollsystem for enkelte
virksomheter i kommunen. For flere av kommunens virksomheter er det ikke lagt fram
dokumentasjon på internkontroll, det vises til vedlegg 1.



Virksomhetene har ansvaret for internkontrollen på sine områder. Dette går imidlertid
ikke klart fram ansvars-, fullmakts eller oppgavetildelinger til virksomhetene.



Framlagt dokumentasjonen fra kommunen sier lite om hvilken rolle og funksjon
risikovurdering og risikohåndtering har i kommunens internkontroll. Det er for
eksempel ikke lagt ikke lagt fram dokumentasjon på at det er gjennomført overordnet
risikovurderinger for kommunen. Det varierer i hvilken grad risikovurderinger er
gjennomført i virksomhetene, som grunnlag for prioritering av kontrolltiltak.

Oppsummering av fakta og vurderinger
Tabellen nedenfor oppsummerer fakta og våre vurderinger. Oppsummeringen bygger på
dokumentanalysen..
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I tabellenes første kolonne er problemstillingene listet. I andre kolonne er revisjonskriteria tatt
inn. Revisjonskriteria er nærmere listet og utdypet i vedlegg 1.3. I tredje kolonne er fakta
oppsummert, og i siste kolonne er våre vurderinger.
Problemstillinger markert med rød farge er de problemstillingene som vi arbeider videre med i
del 2 av prosjektet. Begrunnelsen for dette valget fremkommer i oppsummeringen.
Problemstillinger som er gitt en grønn farge arbeides det ikke videre med. Det presiseres at dette
ikke innebærer at det ikke forekommer svakheter i den fremlagte dokumentasjonen, som
relaterer seg til disse problemstillingene. Men ut fra en risiko- og vesenlighetsvurdering, samt
vurderinger av fremlagt dokumentasjon, finner vi ikke å arbeide videre med disse
problemstillingene etter den gjennomførte dokumentanalysen. Det vises til tabellen nedenfor.
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Problemstillinger
Har rådmannen
gjennomført
risikovurdering for å
kunne prioritere interne
kontrolltiltak i forhold
til risiko og
vesentlighet?

Har rådmannen
etablert et
hensiktsmessig
delegerings – og
fullmaktsregime i
administrasjonen?

Revisjonskriteria
Fakta
Kommuneloven § 23(2), 2. pkt jfr. Det er ikke lagt fram dokumentasjon
COSO- risikovurderingspå gjennomført risikovurdering for
komponenten, jfr. vedlegg 3.
hele kommunens virksomhet eller
overordnede risikovurderinger for
kommunen. Det er ikke lagt fram
dokumentasjon på retningslinjer for
slike risikovurderinger. Det er
dokumentert risikovurderinger som
grunnlag for kontrolltiltak på enkelte
områder av kommunens virksomhet.
Disse virksomhetene har også egne
retningslinjer og /eller skjema for
gjennomføring av risikovurderinger.
Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
Det foreligger oversikter over ansvarsjfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
og oppgavefordeling fra rådmann til
vedlegg 3.
virksomhetslederne. Delegeringen av
myndighet etter særlover viser noen
steder til opphevde lover og forskrifter.
Flere dokumenter må leses i
sammenheng for å få full oversikt over
delegeringene. Det henvises fra
delegeringene til ulike reglementer.
Hva som inngår i delegering av
eiendomsforvaltningen er ikke
presisert. Det er startet et arbeid med
gjennomgang av ansvars- og
oppgavefordelingen i kommunen etter
omorganiseringen 2009.

Vurdering
Dokumentasjonen viser at det ikke er
gjennomført overordnede risikovurderinger
for kommunen, men i enkelte deler av
kommunens virksomhet.

Delegeringer i kommunen er dokumentert, og
ansvarstildelingen av myndighet etter
særlover fremgår av en oversikt.
Delegeringen er etter vår vurdering ikke fullt
ut oppdatert, noe som kan ha negative
virkninger. I forhold til
eiendomsforvaltningen er det vår vurdering
at innhold/ramme for delegeringen kunne ha
vært mer presist angitt, det vises her til
årsmeldingen for 2008, hvor det framgår at
eiendomsforvaltningen skal gjennomgås med
tanke på forbedring av fullmakter m.m.
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Problemstillinger
Er det etablert et
hensiktsmessig system
for intern informasjon
og lett tilgang til
rutineverk i
kommunen?

Har alle rutiner en
rutineeier, og holdes
rutinene løpende
oppdatert?

Har rådmannen
etablert hensiktsmessige
rapporteringsrutiner
internt i
administrasjonen?

Revisjonskriteria
Fakta
Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. jfr. Kommunen informerer for interne og
COSO– informasjon og
eksterne formål på kommunens
kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.
internettsider. Kommunen har et
intranett for ansatte, hvor de ulike
virksomhetene har sine dokumentarkiv
og virksomhetsrelatert informasjon.
Det er ikke lagt fram dokumentasjon
som viser en helhetlig informasjonsog kommunikasjonsstrategi for
kommunen, herunder for å formidle og
gjøre informasjon tilgjengelig.
Kommunen har startet et prosjekt hvor
arbeidet bl.a. er rettet mot
identifisering av viktige rutiner og
tilgjengeliggjøring av disse.
Kommuneloven § 23(2), 2. pkt. – Stikkprøver i databasene for enkelte
jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
virksomheter indikerer at ansvaret for
vedlegg 3.
rutinene angis, og at det varierer
hvordan dette gjøres. Stikkprøver viser
at det angis en dato for når dokumentet
sist ble revidert. Dokumentasjon på
retningslinjer for vedlikehold av
rutiner er ikke fremlagt.
Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO– informasjon og
kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.

Vurdering
Ut fra tilgjengelig dokumentasjon er det vårt
syn at kommunen informerer for interne og
eksterne formål på kommunens nettsider,
samt at kommunen har et intranett for
virksomhetene med virksomhetsrelatert
informasjon, hvor også ruiner er lagt ut. Det
oppstartede prosjektet i kommunen indikerer
at tilgjengliggjøring av rutineverk i
kommunen kan bli bedre.

Dokumentasjonen indikerer etter vår mening
at ansvar i en gitt utstrekning angis for
rutiner, og at rutiner revideres/oppdateres.
Det er etter vår vurdering ikke dokumentert
at kommunen har retningslinjer for
oppdatering av rutiner. Klargjøring av ansvar
for rutiner og vedlikehold av rutiner er viktig,
da det bidrar til å sikre at rutinene holdes
oppdatert og at rutiner følges.
Kommunen har et overordnet styrings- Rapportering og tilbakemeldinger er en
og rapporteringssystem. Elementer i
forutsetning for at ledelsen skal ha et relevant
dette er fastsettelse av mål, årlig
beslutningsgrunnlag på alle nivåer i
evaluering av måloppnåelse og
kommuneorganisasjonen, og dermed viktig
rapportering på resultater og avvik. Det for å kunne utøve betryggende kontroll i
går ikke klart fram av framlagt
kommunen. At kommunen har egnede rutiner
dokumentasjon om det også skal
for rapportering er således vesentlig for å
rapporteres på hendelser/risiko/forhold kunne utøve internkontroll. For at
11

Problemstillinger

Revisjonskriteria

Fakta
som inntreffer og som kan hindre
måloppnåelse og føre til avvik, eller i
forhold til positive muligheter som kan
medføre forbedringer i kommunens
virksomhet.
Internt i virksomhetene er det
dokumentert rapporteringsrutiner i
varierende grad.

Har rådmannen
etablert rutiner og
arbeidsansvar som
sikrer at politiske
vedtak iverksettes iht.
forutsetningene?

Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 3.

Kommunen har en internettside hvor
det informeres om iverksetting av
politiske vedtak. Her fremgår det for
vedtak fra 2007 fram til i dag hvem
som har saksbehandleransvar for
oppfølgingen i kommunen og statusen
for iverksettingen arbeidet med
vedtaket.

Er det vedtatt rutiner
for alle driftsområdene i
kommunen der særlov
pålegger kommunen å
etablere egne rutiner?
Fokus på
finansforvaltning og
innkjøp.

Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 3.

Nytt finansreglement med klare
rammer for finansforvaltningen ble
vedtatt i bystyret 4. februar 2009 (Sak
16/09). Nytt finansreglement ble
utarbeidet etter at høringsutkastet til ny
finansforvaltningsforskrift var sendt ut.
Denne ble derfor lagt til grunn for
arbeidet med reglementet. Det gjenstår
å kvalitetssikre at finansreglement er i
tråd med vedtatt forskrift. Dette skal
gjennomføres innen februar 2010. Det
er utarbeidet rutiner for
finansforvaltningen. Rapportering av
låneforvaltning er innarbeidet i

Vurdering
rapporteringsrutiner skal gi grunnlag for
betryggende kontroll, bør de bl.a. sikre
ledelsen nødvendig informasjon på alle
nivåer, informasjon ved behov og på et tidlig
stadium, slik at tiltak kan settes inn og avvik
unngås.
Vi vil se nærmere på kommunens
rapporteringsrutiner for å vurdere
hensiktsmessigheten av disse i del2.
Ut fra den dokumentasjonen som foreligger
er det vår vurdering at det er et system for å
sikre oppfølging av politiske vedtak,
herunder med informasjon utad om
oppfølgingen av vedtak. Dokumentasjonen er
etter vårt syn tilstrekkelig til å synliggjøre at
kommunen har et system for oppfølging av
politiske vedtak og fordeling av ansvar for
internt for oppfølgingen.
Det er utarbeidet nytt finansreglement,
rutiner for finansforvaltningen og det er
dokumentert at det foreligger et rutineverk
for innkjøp.
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Problemstillinger

Revisjonskriteria

Er det etablert
hensiktsmessige
attestasjons- og
anvisningsfullmakter
som sikrer kontroll med
kommunens innkjøp og
reduserer muligheten
for misligheter?

Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 3.

Er det utviklet ulike
typer
avviksrapportering som
kan fange opp
eventuelle
uregelmessigheter i
kommunen?

Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO– informasjon og
kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.

Har rådmannen sikret
at kommunen har
tilfredsstillende
kompetanse i forhold til
de oppgaver og

Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. –
jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 3.

Fakta
tertialrapportene. Kommunen har et
innkjøpsreglement.
Kommunen har reglement for
attestasjons- og anvisningsfullmakter
for innkjøp, inklusive
kontrollhandlinger for de som skal
attestere og anvise. Det er en oversikt
som dokumenterer hvilke personer
som har disse fullmaktene i
kommunen. Ut fra oversikten kan flere
personer både attestere og anvise. Det
er ikke lagt fram rutiner for hvordan
oppfølging av attestasjons- og
anvisningsreglementet skal skje.
Dokumentasjonen viser at det
foreligger rutiner eller skjema for
avviksrapportering internt i noen
virksomheter i kommunen.
Det fins rutiner for avviksrapportering
fra virksomhet til rådmann, som del av
styrings- og rapporteringssystemet, og
på økonomiområdet.

Det foreligger mål for læring og
fornyelse som gjelder hele kommunen,
samt rutiner for overordnet vurdering
av læring og fornyelse for ledere i
virksomhetene, jfr lederavtalen.

Vurdering
Kommunen har et reglement for attestasjon
og anvisning ved innkjøp. Den har og en
oversikt over personer med fullmakter. For
noen fullmakter kunne rekkevidden vært
klarere presisert etter vår vurdering. Ut fra en
risiko- og vesentlighetsvurdering, herunder
hensynet til sikring av verdier, vil denne
problemstillingen bli nærmere vurdert i del2.

Etter vår vurdering er avviksrapportering og
tilbakemeldinger til ledernivåene en
forutsetning for en betryggende
internkontroll med kommunens virksomhet.
Avviksrapportering kan gi ledelsen
informasjon om tilstand, risiko og avvik fra
mål og regelverk i virksomheten. Da det
mangler dokumentasjon for
avviksrapportering for deler av kommunen,
og ut fra en vurdering av at fravær av rutiner
for avviksrapportering kan svekke
internkontrollen, vil vi vurdere
problemstillingen nærmere i del 2.
Etter vår vurdering bidrar målsettingen for
læring og fornyelse til at det er et vedvarende
og overordnet fokus på evaluering og
utvikling av kompetanse hos ansatte i
kommunen. Dette, sammen med bl.a.
13

Problemstillinger
fullmakter som ansatte i
kommunen har?

Revisjonskriteria

Fakta
Virksomhetslederne måles bl.a. på om
det finnes oppdaterte opplæringsplaner
i virksomhetene. Rådmannen
gjennomfører årlig en
virksomhetsundersøkelse hvor det blir
dokumentert at alle virksomheter har
rutiner eller planer for opplæring.
Resultatet av medarbeider undersøkelsen i 2008 viste at resultatet
av undersøkelsen rettet mot
kompetanse hos ansatte i kommunen
ligger over /er bedre enn
ambisjonsnivået som kommunen selv
har satt.

Vurdering
virksomhetsrelaterte opplæringspaner, bidrar
etter vårt syn til å sikre at ansatte har
tilfredsstillende kompetanse i forhold til
ansvar og oppgaver, og at kompetanse er
gjenstand for evaluering.

14

Videre arbeid i del 2
Vi arbeider videre med disse tre problemstillingene:
1. Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i administrasjonen?
2. Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle
uregelmessigheter i kommunen?
Hensiktsmessige rapporteringsrutiner og rutiner for avviksrapportering er vesentlig for å sikre
ledelsen på alle nivåer i kommunen relevant og tilstrekkelig informasjon for å kunne utøve
betryggende kontroll, jfr. kommuneloven § 23.
Rapporteringer i internkontrollen kan ha flere formål, jfr COSO ERM:


gi informasjon og innspill til nye eller endrede risikovurderinger,



gi informasjon som kan bidra til utforming, iverksetting eller endringer i kontrolltiltak,



avdekke feil, mangler og misligheter i kommunen i forhold til fastsatte mål og krav i
regelverk, og



kanalisere informasjon om positive muligheter for effektivisering og forbedringer av
kommunens virksomhet; planlegging, utvikling og drift.

Kommunen har et overordnet styrings- og rapporteringssystem. I virksomhetene er det i
varierende grad dokumentert rapporteringsrutiner. Etter vår vurdering bør det undersøkes
nærmere om rapporteringsrutinene dekker formåler som nevnt ovenfor og om rutinene fungere
hensiktsmessig i forhold til disse.
3. Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer
kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
Regler for attestasjons og anvisning reduserer risikoen for feil og misligheter og bidrar til å sikre
verdier for kommunen. Risiko for feil og misligheter ved etterlevelsen av rutiner for attestasjon
og anvisning må være lav. Enkelte svakheter ved fremlagt dokumentasjon tilsier at det arbeides
videre med problemstillingen og etterlevelsen av kommunens reglement.
I tillegg til vurderinger knyttet til risiko og vesentlighet, har også mangler og svakheter ved
fremlagt dokumentasjon vert vektlagt i vurderingen.

15

5.2 Fakta og vurdering
Nedenfor presenteres innledningsvis kommunens organisering kort.
Deretter følger 10 tabeller, én tabell for hver problemstilling i forvaltningsrevisjonen. Hver
tabell analyser innhentet dokumentasjon/databaser i forhold til revisjonskriteria. I tabellen vises
det til dokumentnummeret som vi har gitt dokumentene som brukes i analyse, jfr vedlegg 1. I
tilknytning til hver problemstilling er det gjort en oppsummerende vurdering.
Figuren viser administrativ organisering i Tønsberg kommune:
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Tønsberg kommune er organisert6 som en to nivå modell.
To nivå modellen desentraliserer ansvar og oppgaver. Det er utstrakt bruk av delegering av
beslutningsmyndighet og tjenesteproduksjon, og det er et definert lederansvar for resultater og
årlige lederavtaler.
Nivå 1 - Rådmannen
Kommunens øverste ledernivå består av rådmannen og tre kommunaldirektører. Direktørene er
rådmannens kontaktpunkt mot virksomhetene og fagenhetene. Disse fire fungerer som en samlet
og kompletterende ledergruppe med et svært omfattende spenn av oppgaver i forhold til
kommunens virksomheter og tjenesteproduksjon. Rådmannens ledergruppe er et integrert team
som opererer under rådmannens ledelse.
Nivå 2 – Virksomheter og fagenheter (Stab)
I direkte linje fra rådmannens ledergruppe er det for tiden 36 virksomhetsledere og syv sidestilte
fagenheter i Stab. Virksomhetene og fagenhetene har selvstendig ansvar innenfor sine
virksomheter og fagenheter; forvaltningsmessig, økonomisk og personalmessig ansvar.
Virksomhetene og fagenhetene er direkte underlagt rådmannen og rapporterer til ham.
Omorganisering 2009
Fra 1. september 2009 ble organisasjonsformen for service- og støttetjenester (SST) endret.
Det er nå organisert syv fagenheter tilknyttet rådmannens stab. Dette medfører at rådmannens
ledergruppe har endret oppfølgingsansvaret for virksomheter og fagenheter.

6

www.tonsberg.kommune.no
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Problemstilling nr. 1: Har rådmannen gjennomført risikovurdering for å kunne prioritere interne kontrolltiltak i forhold til risiko og vesentlighet?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2. pkt jfr. COSO – risikovurderingskomponenten, jfr. vedlegg 3.
Nr.
Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
6
Plan for psykososial krisehåndtering og etablering av en tverrfaglig
Det er etter vår vurdering dokumentert gjennomført en risikovurdering
behandlergruppe (TFB) beskriver arbeidet med utarbeidelse av plan for
innenfor helsevern og psykososial krisehåndtering. Ulike hendelser er
en beredskapsorganisasjon som skal møte kravene i lov om helsemessig analysert i en risiko- og sårbarhetsanalyse, og to risikoområder er valgt ut.
og sosial beredskap. I tillegg til konkrete prosedyrer, varslingsplaner
Dette er grunnlag for iverksetting av tiltak; plan for psykososial
m.m.. Som grunnlag for planen er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse
krisehåndtering og etablering av en tverrfaglig behandlergruppe.
hvor 21 uønskede hendelser er analysert Planen skal motvirke at:
 Den enkelte virksomhet ikke greier å håndtere hendelsen alene.
 Fastlegeordningen eller poliklinikkene ikke har tilstrekkelig
kapasitet til å mestre hendelsen.
21
Sikkerhetshåndboken for Tønsberg kommune, kap. 2 -Gjennomførende
Det er etter vår mening dokumentert gjennomført risikovurdering innenfor
del, inneholder skjemaer som dokumenterer utførte utrisikovurderinger
område informasjonssikkerhet/personopplysninger, som grunnlag for
knyttet til informasjonssikkerhet på flere områder, bl.a.Visma
prioritering av og utarbeidelse av sikringstiltak for håndtering av risiko
programmer, elektronisk barnehagesøknad, telefonisentral, valg 2009.
knyttet til personopplysninger. Sannsynlighet for og konsekvens av risiko er
Sikkerhetshåndboken kap. 1 - Styrende del inneholder en oversikt over
vurdert i skjemaene.
ulike sikringstiltak for personopplysninger, på bakgrunn av utførte
risikovurderinger.
11
Finansreglement kap. 13 - Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva,
Det er dokumentert gjennomført risikovurdering innenfor området
inneholder en risikovurdering av ulike finansielle instrumenter som
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva, som grunnlag for retningslinjer
bankinnskudd, sertifikater, pengemarkedsfond m.m.. Risikovurderingen for forvaltningen av slike aktiva.
er gjort i forhold til kreditt- likviditets- og markedsrisiko.
Risikovurderingen er en del av en strategi for forvaltning av langsiktig
finansielle aktiva. Det er utarbeidet retningslinjer for plassering av
langsiktig finansiell aktiva jfr. kap. 13.2

13

Utover dette er det ikke lagt fram dokumentasjon på gjennomførte
risikovurderinger innenfor økonomiområdet.
Årsmeldingen kap.3.9 Samfunnssikkerhet og beredskap: Fylkesmannen
og kommunene har utarbeidet en ”hendelsesliste” som legges til grunn
for Tønsberg kommunes arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Det er vår vurdering at det ikke er dokumentert at ROS analyser faktisk er
gjennomført/ferdigstilt i virksomhetene, men det er et mål at virksomhetene
skal være kommet i gang med analysene i løpet av 2009.
18

24

og beredskapsplan innenfor områdene:
 Naturbasert sårbarhet
 Infrastruktur
 Drikkevann
 Virksomhetsbasert sårbarhet
 Krigssårbarhet
Resultatmål for 2009 var at hver enkelt virksomhet i Tønsberg kommune
skal være gang med sine ROS analyser. Overordnet plan for
samfunnssikkerhet og beredskap skal foreligge i 2012.
Dokumentarkiv for Tiltak for funksjonshemmede (TFU) og
Kvalitetshåndboken Del 1, emne 10 Rutine for beredskap, inneholder
rutine for risikoanalyse som grunnlag for utarbeidelse av tiltak, m.a.
beredskapsplan. Det er utarbeidet beredskapsplaner for årene 2005 til
2008.

Det er dokumentert at TFU har rutine for risikoanalyse, og at det for hvert
av de seneste årene, med unntak for 2009, er utarbeidet beredskapsplaner på
området for tiltak for funksjonshemmede.

Oppsummerende vurdering:
Det er ikke lagt fram dokumentasjon på at det er gjennomført en risikovurdering for hele kommunens virksomhet eller overordnede
risikovurderinger. Det er heller ikke lagt fram dokumentasjon på at kommunen har retningslinjer for slike risikovurderinger. Det er derimot
dokumentert risikovurderinger som grunnlag for kontrolltiltak på enkelte områder av kommunens virksomhet. Disse virksomhetene har også egne
retningslinjer og /eller skjema for gjennomføring av risikovurderinger.
Manglende dokumentasjonen av risikovurderinger innebærer etter vår vurdering at slike vurderinger ikke er gjennomført. Risikovurderinger bør
etter ”Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk” (COSO ERM), utføres i hele organisasjonen, på alle nivåer og alle funksjoner. Det er et
verktøy for å identifisere, prioritere og håndtere hendelser som kan hindre måloppnåelse i kommunen. Tønsberg kommune har i kommuneplanen
etablert mål for sin virksomhet. Risikovurderinger kan etter vår vurdering være et godt grunnlag for å effektivisere og målrette kontrolltiltak i
kommunen og slik bidra til å gi et grunnlag for betryggende kontroll, jfr. kommuneloven § 23, 2 ledd, 2. pkt. For å kunne gjennomføre en
betryggende kontroll bør ledelsen på alle nivåene kjenne tilstanden /risikoene i virksomheten. Fravær av risikovurderinger på den andre siden kan
svekke kontrolltiltakenes effektivitet, og skadevirkninger av uønskede hendelser som inntreffer kan øke.
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Problemstilling nr 2: Har rådmannen etablert et hensiktsmessige delegerings- og fullmaktsregime i administrasjonen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. – jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr.
Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
4-5 I delegasjonsreglementet kap. 8.6 videredelegerer rådmannen myndighet Delegasjonsreglementet dokumenterer hvilken virksomhet myndighet gis til
til å fatte vedtak etter særlover til virksomhetsledere. Virksomhetsleder
og hvilken myndighet som delegeres. Det går klart fram for hver delegasjon
kan delegere videre i samråd med rådmannen jfr. kap. 2.4.
hvilken lovmyndighet som er delegert og til hvilken virksomhet i
kommunen. Det går også klart fram at den det delegeres til er
Vedlegg til delegasjonsdokumentet består av en nummerert oversikt over virksomhetens leder, og ikke andre personer/funksjoner i virksomheten.
videredelegeringer av myndighet etter særlover, til sammen 31
delegeringer.
Etter vår vurdering kunne delegasjon av eiendomsforvaltning og hvilken
myndighet som delegeres vert angitt nærmere.
Rammene for delegert myndighetene er dels angitt i vedlegget, dels
følger det av de enkelte lovene. Vedlegget er ikke datert. Enkelte lov- og Vedlegget til delegasjonsreglementet er etter vår vurdering ikke fullt ut
forskriftshenvisninger i vedlegget er ikke oppdatert:
oppdatert i forhold til lov- og forskriftsendringer. Den umiddelbare
konsekvensen av dette er at virksomheter mangler formell myndighet etter
 Nr. 13: Her delegeres myndighet etter 5 forskrifter tidligere
de aktuelle lover i sin daglige drift, forutsatt at det er meningen at de skal ha
hjemlet i lov om Den norske Stats Husbank. Forskriftene er
myndigheten. Hvilke konsekvenser og implikasjoner faktisk
opphevet, jfr www.lovdata.no .
 Nr. 16: Her delegeres myndighet etter plan og bygningsloven av myndighetsutøvelse uten formell kompetanse kan ha for kommunen selv og
eventuelle tredjeparter må vurderes konkret.
1985. Fra 1. juli 2009 trådt nyplan og bygningslov i kraft
(plandelen), jfr. § 23-1-, og deler av loven av 1985 ble opphevet
samtidig.
 Nr. 26: Her delegeres myndighet etter tomtefesteloven av 1975.
Denne loven er opphevet. Ny tomtefestelov fra 2002.
Delegasjon til alle virksomhetsledere omfatter:
 Myndighet og ansvar iht til anskaffelsesreglementet.
 Økonomi- og personalansvar i sin virksomhet, med unntak av
lønnsfastsettelse.
Rådmannens myndighet for eiendomsforvaltningen delegert til SST med
20

noen konkrete unntak.

3

13
18

Delegasjonsreglementet nevner ikke delegering av ansvar for
betryggende kontroll - internkontroll i virksomheten.
Lederavtalen inngås mellom rådmann og virksomhetsledere. Avtalen
vurderes minst en gang årlig av rådmannen. Den lister i kap. 2 felles
rammevilkår for alle virksomhetsledere bl.a. at:
1. Den enkelte virksomhetsleder har det totale ansvar for drift og
utvikling av virksomheten innen gitte rammer og mål, herunder
delegeringer.
2. Virksomhetsleder gis frihet og handlingsrom innenfor
lovgivning, avtaleverk, andre retningslinjer og vedtatte budsjett.
Lederavtalen inneholder også et sett av mål som virksomhetslederen skal
arbeide mot:
 Et felles målkart for alle virksomhetsledere med styrings- og
kvalitetsindikatorer (økonomi, interne prosesser og rutiner,
medarbeidere, brukere, læring og fornyelse).
 Spesielle faglige og personlige mål relatert til styrings- og
kvalitetsindikatorene. Virksomhetslederen skal lage
handlingsplan som viser hvor han/hun vil arbeide for å nå de
spesielle målene.
 Mål fra kommuneplanen for den aktuelle virksomheten. Her
angis status for arbeidet, resultatmål og virksomhetsmål for
hvert år.
Årsmeldingen 2008 pkt 6.9 Økonomi – Utfordringer; framgår at
eiendomsforvaltningen skal gjennomgås med sikte på ytterligere
forbedring av rutiner, retningslinjer og fullmakter.
I Prosjekt ”styringsstruktur” pekes det på at det skal være en
gjennomgang og avklaring av arbeids- og ansvarsfordeling i linjen
rådmann- stab- virksomhetsledere etter omorganiseringen 09.

Lederavtalen trekker opp den generelle rammen for ansvaret som
virksomhetslederen har for sin virksomhet. Lederavtalen må leses i
sammenheng med delegasjonsreglement, kommuneplan og andre
dokumenter som legger ansvar og oppgaver til virksomhetslederen.
Lederavtalen vurderer vi først og fremst som et verktøy for å presisere og
operasjonalisere delegert ansvar og oppgaver som hviler på hver
virksomhetsleder. Operasjonaliseringen skjer gjennom oppstilling av mål
som lederen vurderes mot i en årlig evaluering.
Ansvar for internkontroll i virksomheten kan sies å falle inn under kap. 2,
pkt 1, men lederavtalen presiserer ikke klart at virksomhetslederne har
ansvaret for betryggende internkontroll, innenfor sin virksomhet.

Det vises til analysen ovenfor om behov for større avklaring av videre
delegasjon av myndighet til SST innenfor eiendomsforvaltningen.
Framlagt dokumentasjon viser system for delegering fra rådmann til
virksomhetsnivå. Det er ikke lagt fram særskilt dokumentasjon som viser
ansvars – og arbeidsfordelingen etter omorganiseringen. Dette skal, slik vi
forstår av framlagt dokumentasjon, avklares nærmere i et prosjekt
kommunen har startet.
21

1

27

I en beskrivelse /presentasjon av internkontrollsystemet sies det: ”På
bakgrunn av politisk vedtatt organisasjonsmodell, er det
virksomhetsleders ansvar å påse at virksomhetens tjenester er gjenstand
for betryggende kontroll. Avvik knyttet til virksomhetens
ansvarsområde, skal lukkes i virksomheten.”
Interne rutiner for flere områder legger bl.a. et arkivansvar etter
arkivloven til virksomhetene.

Etter vår vurdering bør det tas med i delegering til virksomhetslederne, at
delegeringen også innebærer ansvar for betryggende internkontroll i
virksomheten.
Arkivloven er ikke nevnt i vedleggsoversikten over delegasjon av
myndighet etter særlover.

Oppsummerende vurdering:
Det foreligger en oversikt over videredelegering av fullmakter fra rådmannen til virksomhetslederne etter særlover og delegering av myndighet etter
anskaffelsesreglementet, samt angivelse av andre ansvarsområder for virksomhetslederne (økonomi og personal). Delegeringene av myndighet etter
særlover er ikke fullt ut oppdaterte. Delegeringen av myndighet etter lov, er ikke uttømmende, da virksomhetene også har ansvaret etter andre lover
enn de som er nevnt der, som for eksempel arkivloven. Delegeringene må leses i sammenheng med andre dokumenter, for å gi et fullt oversyn over
myndighetstildelingen og ansvaret gitt virksomhetslederne. Lederavtalen er etter vår vurdering et hensiktsmessig verktøy for å bidra til å
konkretisere ansvaret og operasjonalisere det gjennom fastsettelse av mål for virksomheten og virksomhetslederen. Etter omorganiseringen i 2009
skal nedsatt prosjekt gjennomgå ansvarsfordelingen på ny.
Problemstilling nr 3: Er det etablert et hensiktsmessig system for intern informasjon og lett tilgang til rutineverk i kommunen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. jfr. COSO– informasjon og kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
19- Virksomhetene har egne baser på Intranett (dokumentbibliotek og
Kommunen har et intranett for dokumentasjon og informasjon.
27 dokumentarkiv), hvor det er ulik informasjon, som rutinebeskrivelser, mål,
møtereferatet, skjemaer.
2

1
18

På økonomiområdet ligger rutiner /veiledere for ansatte på
økonomiavdelingen i permer tilgjengelig for alle. For ansatte utenom
økonomiavdelingen ligger rutiner på intranett, og det gis meldinger om
endringer. Reglementer ligger på kommunens intranett.
I virksomhetsbasen på Intranett er rapportering og tiltak for de enkelte
virksomhetene tilgjengelig for rådmannen.
I prosjekt ”styringsstruktur” sies det at prosjektet skal identifisere viktige

Intranettet benyttes for informasjon av rutiner og reglementer, samt
endringer i disse.

Kan innebærer at rutiner ikke er godt nok tilgjengelig p.t.
22

prosedyrer/rutiner og gjør de kjent og lett tilgjengelige.
Oppsummerende vurdering:
Det er ikke dokumentert et helhetlig informasjons - og kommunikasjonssystem for kommunen. Ut fra tilgjengelig dokumentasjon vurderer vi det
likevel slik at kommunen informerer for interne og eksterne formål på kommunens nettsider, samt at kommunen har et intranett for ansatte med
informasjon. Hvorvidt det er system og rutiner for å sikre at informasjon fanges opp, formidles, gjøres tilgjengelig, oppdateres osv er det vanskelig
å se ut fra oversendt dokumentasjon. Kommunen går nå selv gjennomgår sine rutiner, bekjentgjørelse og tilgjengeligheten av disse, noe som
indikerer at informasjonen kan forbedres.

Problemstilling nr. 4: Har alle rutinene en rutineeier og holdes rutinene løpende oppdatert?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
21 Sikkerhetshåndboken
Rutineeier: Dokumentansvarlig angitt med navn/ virksomhet.
Oppdatert: Dato for sist endret/sist revidert angitt.
19 Elektroniske dokumentarkiv
Rutineeier: Angitt en opphavsperson. Men om det er den som skriver
20
dokumentet eller den som rutineansvarlig er usikkert.
23Oppdatert: Angitt en dato, men om dette er dato for opprettelse av
25
dokumentet eller siste revisjon er ikke spesifisert.
16 System for kvalitetsvurdering opplæringslova
Rutineeier: Barnehage – og skolesektoren, Tønsberg kommune.
Oppdatert: Angitt dato for opprettelse av dokumentet og måned og år for
revisjon av dokumentet.
7
Varslingsplan i Tønsberg kommune
Rutineeier: Kriseledeledelsen i kommune.
Oppdatert: Sist revidert dato. Det er et felt for å fylle ut ansvarlig for
revisjon, men det er ikke fylt ut.
22 Helsevern håndbok
Rutineeier: Har ikke et punkt for å angi dokumentansvarlig/rutineeier.
Oppdatert: Dato for sist endret oppgitt.
26 Sosialtjenesten
Rutineeier: Står ikke hvem som har utarbeidet eller godkjent rutiner.
Oppdatert: Sist redigert dato står.
2
Regnskaps – og økonomiavdelingens rutiner oppdateres ved behov
Oppdateres ved behov.
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Oppsummerende vurdering:
Vi har gjennomført stikkprøver ved ordsøk i databasene for enkelte virksomheter og i rutiner. Vi har ikke tilgang til selve rutinene i databasene, og
vi må derfor ta et forbehold om at det er gitt ytterligere opplysninger i selve rutinen angående rutineeier og oppdatering. Stikkprøvene tyder på at
det angis ansvar for rutiner i virksomhetene. Det varierer hvordan ansvaret angis. Noen ganger vises til person andre ganger kun til virksomhet. Det
er uklart ut fra databasen om den som er ansvarlig er den som har opprettet rutinedokumentet eller om den også har rutineansvaret/ er rutineeier.
Ofte angis en dato for når dokumentet er siste revidert, men dokumentasjon på retningslinjer for å sikre vedlikehold er ikke lagt fram. Uklarhet
knyttet til eierskap og ansvar for oppdatering kan etter vår vurdering svekke internkontrollen. Retningslinjer for vedlikehold av rutiner og
klargjøring av ansvar for dette vil kunne styrke internkontrollen og bidra til at kommunen har et oppdatert rutineverk.
Problemstilling nr. 5: Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i administrasjonen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO– informasjon og kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
13 Kommunen har et styrings – og rapporteringssystem; balansert målstyring Det foreligger et overordnet rapporteringssystem for hele kommunen.
(BMS). Hensikten med BMS er bl.a. å oppnå en styring som er balansert
Rapporteringer fra virksomheter er dokumentert i årsmeldingen.
mht viktige fokusområder. Kommunen skal fokusere på og dokumentere
resultater i forhold til måleparametrene økonomi, brukere, medarbeidere,
interne rutiner og læring/fornyelse
1
Virksomhetene rapporterer til rådmannen iht til fastsatte mål. Mål at
Virksomhetslederne rapporterer iht. til fokusområder og mål stilt opp i
rapportering skal skje på grunnlag av avtalte målsettinger og avvik
lederavtalen.
Rapportene danner igjen grunnlag for årsmeldingen. Se figuren nedenfor
tabell 5. Hver virksomhet har en virksomhetsbase på Intranettet, som er
tilgjengelig for rådmannen, og hvor rapportering og tiltak legges inn.
3
Det er en årlig gjennomgang av mål i lederavtalen med rådmannen og
Virksomhetslederne rapporterer iht. til fokusområder og mål stilt opp i
virksomhetslederen.
lederavtalen.
10 Økonomireglementet har i kap. 2.1.4 rutine for økonomirapportering fra
Det foreligger særskilte rapporteringsrutiner på økonomiområdet for
virksomhetene til rådmann i forbindelse med tertialrapporter (2 rapporter
virksomhetene.
årlig) og økonomirapporter til Utvalg for Finans, Plan og Næring (FPN).
Virksomhetene skal kommentere årsaker til ev. merforbruk og angi tiltak
24
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for å komme i balanse.
Elektroniske dokumentarkiv/ håndbøker/rutiner;

Stikkprøver viser at det i varierende grad foreligger rapporteringsrutiner
innenfor virksomhetene.

Figuren viser det overordnede styrings – og rapporteringssystemet i kommunen:
PLANSYSTEMET TØNSBERG KOMMUNE
M å lekartet

Kommuneplan
2 0 0 8-2020
Måldelen

Felles og eget
5 fokusområder

4-årig
Ø k o n o m iplan m ed
Satsingsom råder
(handlingsprogram )

Budsjett

Virksom hetsplan

Plan
Årsm elding
L æ ring
Gjennom -

føring
Kontroll
Resultater fra m ålekartet
Rapporter/R e g istreringer
Ledersam taler

Oppsummerende vurdering:
Kommunen har et overordnet styrings- og rapporteringssystem. Elementer i dette er fastsettelse av mål, årlig evaluering av måloppnåelse og
rapportering på resultater og avvik. Stikkprøver viser at det i virksomhetene er rapporteringsrutiner i varierende grad. Det går ikke klart fram av
framlagt dokumentasjon om det skal rapporteres hendelser/risiko/forhold som inntreffer, og som kan hindre måloppnåelse og føre til avvik.

25

Rapportering og tilbakemeldinger er en forutsetning for at ledelsen skal ha et relevant beslutningsgrunnlag på ulike nivåer, og for å kunne utøve
betryggende kontroll i kommunen. At kommunen har egnede rutiner for rapportering er således vesentlig for å kunne utøve internkontroll. For at
rapporteringsrutiner skal gi grunnlag for betryggende kontroll, bør de bl.a. sikre ledelsen nødvendig informasjon på alle nivåer, informasjon ved
behov og på et tidlig stadium, slik at tiltak kan settes inn og avvik unngås.
Problemstilling nr. 6: Har rådmannen etablert rutiner og arbeidsansvar som sikrer at politiske vedtak iverksettes iht. forutsetningen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
1
Bystyrevedtak publiseres på internettsiden til kommunen. Her
Arbeidsansvar går fram av informasjonen som legges på internettsidene til
synliggjøres også:
kommunen.
 angivelse av bystyrevedtak med referanse,
 status for iverksetting av vedtaket i kommunen,
 videre behandling av vedtaket og
 ansvarlig saksbehandler i kommunen.
Synliggjøring av oppfølging av politiske vedtak er en del av det
overordnede styrings- og rapporteringssystemet.
Det vises til figuren nedenfor.
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Kommunen har ikke fått framlagt underliggende rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Kommunen opplyser7 imidlertid at det er etablert rutiner
for oppfølging av politiske vedtak og at disse er lagt ut på kommunens intranett.
Oppsummerende vurdering:

7

Kilde: Kommunaldirektør Pål Thalmann.
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I dokumentasjonen fra kommunen er det er vist til Tønsberg kommunens internettside, hvor det informeres om iverksettelse av politiske vedtak. Her
fremgår det for vedtak fra 2007 fram til i dag hvem som har vært/er saksbehandleransvar for oppfølgingen i virksomheten og status for
iverksettelsen av arbeidet. Dokumentasjonen er etter vårt syn tilstrekkelig til å synliggjøre at kommunen har iverksatt et system for oppfølging av
politiske vedtak. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger, er det vår vurdering at kommunen har et system for oppfølging av politiske vedtak,
herunder fordeling av ansvar for arbeidet med vedtakene.
Problemstilling nr. 7: Er det vedtatt rutiner for driftsområder i kommunen der særlov pålegger kommune å etablere egne rutiner? Fokus på finansforvaltning
og innkjøp.
Revisjonskriterium: Forskrift om finansforvaltning - § 2 og § 4, jfr. Kommuneloven § 23, 2. ledd 2. Pkt. og COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
10 Det foreligger et eget innkjøpsreglement og rutiner for innkjøp i
Kommunen har dokumentert at det foreligger et innkjøpsreglement, med
kommunen, som del av økonomireglementet. Dette omfatter:
formål å sikre overholdelse av reglene for innkjøp. Krav til rutiner på
innkjøpsområdet følger av kommunelovens krav om betryggende
 myndighet og ansvar for innkjøp,
internkontroll.
 henvisning til regelverk,
 beskrivelse av innkjøpsmetoder,
 avtaleformer,
 beskrivelse av anskaffelsesprosessen,
 oversikt over krav til dokumentasjon ved anskaffelser,
 innkjøpsavtaler og
 7 vedlegg som utfyller de overfornevnte punkter, og som
inneholder; spesifikke etiske retningslinjer for innkjøp, EØSterskelverdier, krav til protokoll, reglement for attestasjons og
anvisning.
Nytt finansreglement med klare rammer for finansforvaltningen ble vedtatt i bystyret 4. februar 2009 (Sak 16/09). Nytt finansreglement ble
utarbeidet etter at høringsutkastet til ny finansforvaltningsforskrift var sendt ut. Denne ble derfor lagt til grunn for arbeidet med reglementet. Det
gjenstår å kvalitetssikre at finansreglementet er i tråd med vedtatt forskrift. Dette skal gjennomføres innen februar 2010. Rapportering av
låneforvaltning er innarbeidet i tertialrapportene8.
8

Kommunaldirektør for økonomi opplyser dette.
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Oppsummerende vurdering
Med hensyn til at det nylig er gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot finansforvaltningen, den videre oppfølgingen ny
finansforvaltningsforskrift i kommunen, er det vår vurdering at det ikke er hensiktsmessig med en ytterligere gjennomgang av finansforvaltningen
nå. Tilsvarende gjelder for innkjøp, da det er dokumentert at det foreligger rutiner på dette området, med unntak for reglement for attestasjon og
anvisning, jfr. nedenfor.
Problemstilling nr. 8: Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer kontroll med kommunens innkjøp og reduserer
muligheten for misligheter?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23, 2. ledd 2. Pkt. – jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
10 Innkjøpsreglementet (del av økonomireglementet).
Kommunen har dokumentert reglement for attestasjon og anvisning, som
Anskaffelse er organisert en sentral innkjøpstjeneste (FMD) og
etter vår vurdering angir presise krav for hvordan slik myndighet skal angis
desentralisert innkjøpstjenesten (virksomhetslederne). Ansvarsområdene
og utøves, herunder kontrolloppgaver ved selve attestasjonen og
og oppgavene for disse er angitt. FMD skal bl.a. bistå virksomhetene
anvisningen.
innkjøpssaker og påse at innkjøp foretas etter gjeldende retningslinje og
rapportere til rådmannen.

12

Vedlegg 5 til innkjøpsreglementet er reglement for attestasjon og
anvisning, herunder om tildeling av slik fullmakt Her oppstilles krav til
attestasjons og anvisning, herunder kontrollrutiner ved attestasjon og
anvisning.
Attestasjon- og anvisningsoversikt 2009
Kommunen har en skriftlig oversikt over alle personer som har anvisnings
– og attestasjonsfullmakt. Feltet for ”Begrensninger anvisning/attestasjon”
er ikke fylt ut for alle som har fått attestasjons og anvisningsfullmakter.
Dette gjelder bl.a. for noen av skolene, barnehagene og bydrift. For mange
personer er det i dette feltet også angitt at fullmakten til å attestere og
anvise gjelder ”Alle tjenester”. Flere personer har fullmakt både til å
attestere og anvise.

Oversikten bidrar til å gi et grunnlag for internkontroll med anvisning og
attestasjon fra rett person.
Det vil kunne bidra til å ta bort usikkerhet ved og lette kontroll med om
anvisnings- attestasjonsfullmakter er overholdt, dersom feltet
”Begrensninger anvisning/attestasjon” er fylt ut for alle.
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Oppsummerende vurdering:
Kommunen har reglement for attestasjons- og anvisningsfullmakter for innkjøp, som inkluderer kontrollhandlinger for de som skal attestere og
anvise. Det er også utarbeidet en oversikt som dokumenterer hvilke personer som har disse fullmaktene i kommunen. Ut fra oversikten kan flere
personer både attestere og anvise. Det er ikke lagt fram rutiner for hvordan oppfølging av attestasjons- og anvisningsreglementet skal skje. For noen
fullmakter kunne rekkevidden vært klarere presisert i oversikten over hvilke personer som kan attestere og anvise. Ut fra hensynet til å sikre verdier
og unngå feil og misligheter vil vi arbeide videre med denne problemstillingen.

Problemstilling nr. 9: Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle uregelmessigheter i kommunen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO– informasjon og kommunikasjon, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
1
Det er årlig avviksrapportering mellom virksomheter og rådmann, jfr tabell
Jfr tabell 5.
nr. 5. Avvik knyttet til virksomhetens ansvarsområde skal lukkes i
virksomheten.
19- Stikkprøver i databaser viste at:
Etter vår vurdering viser stikkprøvene at det i virksomhetene i ulike grad
27 Personalforvaltningen: Har avviksskjema og avviksrapport.
er rutiner, skjema osv for avviksrapportering. Hos noen virksomheter
Kvalitetsutvalg helse: Har avviksskjema og avviksprosedyre.
viste stikkprøvene at det forelå avviksskjema, hos andre var det mer
Sikkerhetshåndboken: Har prosedyre for avviksbehandling m.m..
komplette rapporteringsrutiner, med rutinebeskrivelse, skjema for å fylle
Kvalitetssystem opplæringslova: Har rutine for avviksbehandling og
ut avvik og for rapportering av avvik.
avviksskjema.
Hjemmetjenesten: Har avviksskjema.
TFU: Har rutine for avvikshåndtering og avviksskjema.
Barnevernstjenesten: Har rutine for avviksbehandling
10 Økonomireglementer, jfr tabell 5 om virksomhetenes rapportering i
På økonomiområdet foreligger det rutiner for avviksrapportering fra
forbindelse med økonomirapporter til FPN og økonomiske tertialrapporter.
virksomhetene.
2
På økonomiområdet er det kontrollervirksomhet:
 Økonomirapportering hver måned
30




Ettersyn av kontantkasser og fritidsklubber
Spesifisert konteringsliste lønngjennomgås av virksomhetsleder
hver måned.

Oppsummerende vurdering:
Dokumentasjonen viser at det foreligger rutiner eller skjema for avviksrapportering internt i noen virksomheter i kommunen. Det fins rutiner for
avviksrapportering fra virksomhet til rådmann, som del av styrings- og rapporteringssystemet, og på økonomiområdet.
Det er ikke dokumentasjon som viser at avviksrapportering skal skje utenom den årlige evalueringen/rapporteringen i forbindelse med utarbeidelse
av årsmeldingen. Det fremstår således som noe uklart hvordan kommunen sikrer nødvendig avviksapportering gjennom året.
Etter vår vurdering er avviksrapportering og tilbakemeldinger til ledernivåene en forutsetning for en betryggende internkontroll med kommunens
virksomhet, jfr. kommuneloven § 23. Avviksrapportering kan gi ledelsen informasjon om tilstand, risiko og avvik fra mål og regelverk i
virksomheten. Da det mangler dokumentasjon for avviksrapportering for deler av kommunen, og ut fra en vurdering av at fravær av rutiner for
avviksrapportering kan svekke internkontrollen, arbeides det videre med problemstillingen i del 2.
Problemstilling nr. 10: Har rådmannen sikret at kommunen har tilfredsstillende kompetanse i forhold til de oppgaver og fullmakter som ansatte i kommunen
har?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr. vedlegg 3.
Nr. Dokumentbeskrivelse
Dokumentanalyse
3 Lederavtalen pkt. 3 innebærer at det gjøres en vurdering av hvilke
Etter vår vurdering fungerer lederavtalen som ett verktøy for rådmannen for
resultater lederne har oppnådd i en samtale med rådmannen hvert år. Det
å sikre evaluering av og oppnåelse av mål for læring og fornyelse i
framgår at hensikten er å benytte dette til læring og videreutvikling av
virksomheten og for lederen. Lederavtalen er etter vår vurdering et
tjenesteproduksjonen i virksomheten.
virkemiddel for å sikre tilfredsstillende kompetanse i forhold til oppgaver
og ansvar.
Læring og fornyelse er ett av fem fokusområder i målekartet kommune
bruker for alle virksomhetene. Måleindikatorene innenfor læring og
fornyelse er at det i virksomheten skal være:
- oppdaterte læringsplaner,
- relevant kompetanse,
31

- nye tiltak/prosjekter og
- mulighet for refleksjon/bevisstgjøring.

1927

13

2

Hver virksomhetsleder må etablere faglige og personlige mål som er
relatert til målsetningen om læring og fornyelse.
I tillegg lages en handlingsplan for hvordan målene innenfor
fokusområdene skal nås i virksomheten.
Stikkprøver i databaser viste at:
Sikkerhetshåndboken og kvalitetsutvalg for helse: Har mål for kompetanse
og opplæring, opplæringstiltak i mange prosedyrer.
TFU: Har skjema for føring av kompetanseheving gjennom året og
opplæringsplan.
Hjemmetjenestene: Har retningslinje for opplæring (legemiddel, insulin),
mål for og opplæringsplan.
Sosialtjenesten: Har kompetansebank, opplæringsplan for nyansatte.
Barnevernstjenesten: Har prosedyre for opplæring av nyansatte.
Arkivrutiner: Har beskrivelse av overordnet ansvar, faglig ansvar og
fullmakter.
Medarbeiderundersøkelsen 2008:
I forhold til undersøkelse av relevant kompetanse/opplevelse av å ha
nødvendig kompetanse i jobben, var scoren 4,9. Svarprosenten var over 70
%. Scoren går fra 1-6, og ambisjonsnivået til kommunen er 4,5.
Det er angitt i beskrivelsen av internkontrollen i kommunen at et
forbedringsområde er opplæring generelt og nyansatte spesielt.

Stikkprøvene viser at det i varierende grad foreligger rutiner, mål og tiltak
rettet inn mot opplæring av ansatte i virksomhetene.

Kommunen opplyser9 at rådmannen årlig gjennomfører en virksomhetsundersøkelse hvor det blir dokumentert at alle virksomheter har rutiner eller
planer for opplæring.
Oppsummerende vurdering:

9

Kilde: Kommunaldirektør Pål Thalmann.

32

Det foreligger rutiner for overordnet vurdering av læring og fornyelse for ledere, jfr. lederavtalen, og det er fremlagt dokumentasjon på rutiner rettet
mot opplæring/kompetanseheving i enkelte virksomheter. Virksomhetslederne setter også mål for læring og fornyelse i sine virksomheter, jfr.
lederavtalen. De måles bl.a. på om det finnes opplæringsplaner. Etter vår vurdering er målsetningen om læring og fornyelse forankret hos ledelsen i
kommunen og dette bidrar til at fokus på kompetanse og årlige evalueringer av kompetanse i kommunen, jfr. medarbeiderundersøkelsen.
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6. Del 2
I delkapittel 6.1 nedenfor presenteres nye fakta som er samlet inn i del 2 av prosjektet og som
gjelder problemstillingene som har vært særskilt undersøkt i del 2. Innenfor disse
problemstillingene er det gjort nye vurderinger av fakta opp mot revisjonskriteria. Vurderingene
er basert både på fakta som er beskrevet i dette kapittelet og som fremgår av kapittel 5.3 Fakta
og vurdering, i del 1.
I del to av prosjektet kom det og fram enkelte fakta med relevans for noen av de øvrige
problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Disse fakta er tatt inn til slutt i dette kapittelet, og
det er også her gjort nye vurderinger.

6.1 Nye fakta og vurderinger
Problemstilling nr. 5: Har rådmannen etablert hensiktsmessige rapporteringsrutiner internt i
administrasjonen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO– informasjon og
kommunikasjon, jfr. vedlegg 2.
Rutiner for rapportering
Kommunen har et overordnet styrings- og rapporteringssystem, som inkluderer
rapporteringsrutiner. Rapporteringsrutinene omfatter alle virksomhetene, inkludert de nye
fagenhetene.
Virksomhetene rapporterer i forhold til administrative og politiske vedtatte mål. Kommunen har
ulike rutiner for å få tilbakemeldinger i forhold til målene:
Rutine for gjennomføring av medarbeider – og brukerundersøkelser:
 Kommunen innhenter årlig synspunkter på hvordan medarbeidere og brukere opplever
kvalitetene på tjenestetilbudet.
 Synspunkter fra ansatte på interne rutiner/prosesser innhentes årlig.
Kommunen går inn og ser på interne rutiner som følge av lav score på dette område i
medarbeiderundersøkelsen, og da dreier det seg hovedsaklig om rutiner på HMS området. Dette
er et av kontrollpunktene som rådmannen har med internkontrollen i kommunen.
Rutine for lederevaluering:
 Evalueringer av virksomhetsledere skjer i årlige ledersamtaler, hvor lederavtalen spiller
en vesentlig rolle, sammen med resultatene fra medarbeider – og brukerundersøkelsene.
Lederne evalueres i forhold til administrative og politiske mål.
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Årsmelding:
 Det rapporteres til politisk nivå en gang årlig ved årsmeldingen. Dette inkluderer
rapportering i forhold til politiske og administrative mål.
Rutiner for rapportering på økonomiområdet:
 På økonomiområdet rapporteres det i tillegg til årsmeldingen/årsregnskapet ved 2
tertialrapporter og månedlige økonomirapporter til utvalget for finans, plan og næring
(FPN).
Utover det som er nevnt ovenfor har ikke kommunen skriftlige rutiner for rapportering fra
virksomhetene til rådmannsnivået (rådmannen med kommunaldirektører). Kommunen mener at
det ikke er behov for ytterligere rutine for rapportering. Dette fordi organiseringen i kommunen,
med delegering av ansvar ut til virksomhetene, innebærer at eventuelle avvik skal lukkes ute i
virksomhetene.
Rådmannsnivået ber normalt ikke om rapporteringer fra virksomhetene utover de rapporteringer
som er beskrevet ovenfor.
Det er imidlertid etablert ulike møtearenaer (for eksempel virksomhetsledersamlinger) og det er
individuelle samtaler mellom virksomhetslederne og kommunaldirektører. På de ulike
møtearenaene kan det gis tilbakemeldinger/rapporteringer fra virksomhetene. For eksempel har
Helse/omsorgsområdet et sentralt kvalitetsutvalg på tvers av virksomhetene som rapporterer 2
ganger årlig.
Gjennom de ulike møtearenaene får rådmannsnivået rapporteringer fra virksomhetene på avvik,
om positive forbedringsmuligheter, hendelser som inntreffer og som kan føre til at mål ikke nås.
Alle klager som kommer inn går i kopi til aktuell kommunaldirektør, slik at rådmannsnivået kan
følge med på antall klager som kommer inn og hvordan klagene håndteres i virksomhetene.
Det kommer muntlige rapporter fra virksomhetene til rådmannsnivået i løpet av året.
Virksomhetslederne tar kontakt gjennom året og diskuterer ulike forhold, viss de føler behov for
det.
Rapporteringer fra virksomhetene og ledersamtalene, samt resultater fra medarbeider- og
brukerundersøkelser tas med som grunnlag for utarbeidelse av det årlige utfordringsdokumentet
for kommunen.
Vedlikehold av rapporteringsrutiner
Det er ikke etablert
rapporteringssystemet.

skriftlige

retningslinjer

for

vedlikehold

av

styrings-

og

Men det er praksis for at virksomhetslederne hver høst får anledning til å fremme
forbedringsforslag til målekortet som kommunen bruker. Det er fast praksis for å innhente
forslag til forbedringer i forkant av medarbeider- og brukerundersøkelsene.
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Rapporteringsrutiner internt i virksomhetene
Virksomhetene er pålagt å ha interne rutiner for rapportering. I årlige ledersamtaler blir
virksomhetslederne stilt spørsmål knyttet til interne rutiner/prosesser og HMS; om de har
rutiner, om avvik lukkes osv. I de årlige evalueringssamtalene kan det sjekkes ut hvilke rutiner
virksomheten har og hvordan avvik håndteres.
Fra rådmannsnivå er synspunktet at det er betryggende internkontroll i virksomhetene og i
kommunen, ut fra hva som er kravet i kommuneloven. Det styrings- og rapporteringssystemet
som kommunen bruker er godt nok for at rådmannen skal kunne fange opp avvik. Men
kommunen fokuserer hele tiden på justering og forbedring av alle styringssystemer – også for
den interne kontrollen.
Resultat fra spørreundersøkelsen
Nedenfor er resultater fra spørreundersøkelsen tatt inn. Undersøkelsen var anonym og ble rettet
til alle virksomhetsledere og fagenhetsledere, og dessuten til mellomledere i fire utvalgte
virksomheter. For en nærmere beskrivelse av undersøkelsens omfang, gjennomføring og
hvordan svarene brukes vises til rapportens vedlegg 1 Metode.
Søylene i figurene nedenfor viser hva respondentene har svart på spørsmålene og hvor mange
prosent som har krysset av for de ulike svaralternativene. Til hver figur er det en tabell som
viser hvor mange av de som deltok i undersøkelsen som har svarte på hvert spørsmål. Ikke alle
som har deltatt i undersøkelsen har svart på alle spørsmålene i undersøkelsen. Tabellen viser
også hvor mange prosent av respondentene som har krysset av for de ulike svaralternativene i
undersøkelsen. Til hvert svar har vi gitt en oppsummerende kommentar.
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Spørsmål: Har din virksomhet rutiner for intern rapportering i virksomheten?

Alternativer
1 Ja
2 Nei
3 Delvis
4 Vet ikke
Total

Prosent
70,4 %
3,7 %
25,9 %
0,0 %

Verdi
19
1
7
0
27

Kommentar
En av respondentene har svart at virksomheten ikke har interne rutiner for rapportering. Ca 26
% har svart at virksomheten delvis har interne rutiner for rapportering. Ca 70 % har svart at
virksomheten har rapporteringsrutiner.
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Spørsmål: Hvilken form har rapporteringen i din virksomhet?

Alternativer
1 Det rapporteres muntlig.
2 Det rapporteres skriftlig.
3 Det er både skriftlig og muntlig rapportering.
4 Vet ikke
Total

Prosent
11,5 %
7,7 %
80,8 %
0,0 %

Verdi
3
2
21
0
26

Kommentar
2 av respondentene har svart at rapportering er skriftlig. 3 eller 11,5 % har svart at rapportering
er muntlig. Ca 80 % av respondentene har svart at rapportering skjer både muntlig og skriftlig.
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Spørsmål: I hvilken grad mener du at rapporteringer blir fulgt opp av den som er ansvarlig10?

Alternativer
1 I svært liten grad
2 I liten grad
3 I middels grad
4 I stor grad
5 I svært stor grad
6 Vet ikke
Total

Prosent
0,0 %
0,0 %
29,2 %
62,5 %
8,3 %
0,0 %

Verdi
0
0
7
15
2
0
24

Kommentar
Ca 30 % av respondentene har svart at rapportering blir fulgt opp i middels grad av den som er
ansvarlig. Ca 70 % har svart at rapportering i stor eller svært stor grad følges opp.

10

I vårt spørsmål har vi ikke definert hvem som er ansvarlig, da hvem som er ansvarlig for å følge opp
rapporteringen kan variere fra virksomhet til virksomhet, det kan framgå av rapporteringsrutiner i
virksomheten, eller det kan være uavklart i virksomheten hvem som har ansvaret for oppfølgingen av
rapporteringer.
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Spørsmål: I hvilken grad opplever du at det blir rapportert i henhold til rutinene i
virksomheten?

Alternativer
1 I svært liten grad
2 I liten grad
3 I middels grad
4 I stor grad
5 I svært stor grad
6 Vet Ikke
Total

Prosent
0,0 %
8,0 %
40,0 %
44,0 %
8,0 %
0,0 %

Verdi
0
2
10
11
2
0
25

Kommentar
40 % av respondentene har svart at det rapporteres i henhold til rutinene i middels grad. 2 har
svart at det i liten grad rapporteres etter rutinene. 44 % har svart at det rapporteres i henhold til
rutinene i stor grad i virksomhetene.
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Spørsmål: Opplever du at rapporteringsrutinene i virksomheten fungerer godt?

Alternativer
1 I svært liten grad
2 I liten grad
3 I middels grad
4 I stor grad
5 I svært stor grad
6 Vet ikke
7 Annet, spesifiser her.
Total

Prosent
0,0 %
3,7 %
44,4 %
44,4 %
3,7 %
0,0 %
14,8 %

Verdi
0
1
12
12
1
0
4
27

Annet, spesifiser her:
 Fagenheten har ikke pr. d.d. virksomhetsplan m.v. Har en tett dialog med
kommunaldirektør.
 Nyetablert fagenhet, vi vil etablere noen rutiner/ rapporter.
 Fagenheten er nyetablert og er under utvikling.
 Ulikt på ulike områder.
Kommentar
44 % av respondentene mener rutinene i middels grad fungerer godt. Like mange mener at
rutinene i stor grad fungerer godt.

Oppsummerende vurdering
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Overordnet nivå
Rapportering og tilbakemeldinger er en forutsetning for at ledelsen skal ha et relevant
beslutningsgrunnlag på ulike nivåer, og for å kunne utøve betryggende kontroll i kommunen,
jfr. kommuneloven § 23. At kommunen har egnede rutiner for rapportering er således vesentlig
for å kunne utøve internkontroll.
Etter vår vurdering har kommunen på overordnet nivå et hensiktsmessig rapporteringssystem på
måloppnåelse:


Kommunen har et styrings- og rapporteringssystem som gjelder for alle virksomhetene,
inkludert de nye fagenhetene, og således omfatter hele kommunen. Dette bidrar til å
sikre rapporteringer fra alle deler av kommunens virksomhet, slik at ingen deler av
virksomheten utelukkes.



Rapporteringssystemet innebærer at virksomhetene rapporterer i forhold til
administrative og politiske vedtatte mål; rapportering i forhold til måloppnåelse,
resultater og avvik.



Rapporteringssystemet er tilpasset kommunens organisering. Eventuelle avvik innenfor
de områder der ansvar er delegert til virksomhetene, forutsettes lukket på
virksomhetsnivå, og skal ikke rapporteres til rådmannsnivå.



Rapporteringsrutinene som fins sikrer etter vår vurdering også tilbakemelding og
informasjon til rådmannsnivået fra ulike nivåer i kommunen; både fra
virksomhetsledere gjennom lederevalueringer og fra alle ansatte gjennom
medarbeiderundersøkelser, og utenfra; ved brukerundersøkelser.



Etter vår vurdering viser fakta at resultater av rapporteringene tas videre eller følges
opp, for eksempel ved utforming av kommunens utfordringsdokument, eller ved
rådmanns budsjettforslag.

Det er ikke rutiner for å sikre vedlikehold av rapporteringssystemet. I praksis blir deler av
rapporteringssystemet likevel oppdatert årlig. Generelt sett vil mangel på formaliserte rutiner
gjøre systemer og rutiner mer personavhengig og dermed mer sårbare ved endringer i for
eksempel ansvar/oppgaver eller tilsetningsforhold.
Oppsummert så er det vår vurdering at kommunen på overordnet nivå har et hensiktsmessig
rapporteringssystem, som favner om alle deler av kommunens virksomhet. Det sikrer
tilbakemeldinger fra ulike nivåer i organisasjonen til øverste ledelse, og er tilpasset kommunens
organisering og delegering av ansvar.
Virksomhetsnivå
For at rapporteringsrutiner skal gi grunnlag for betryggende kontroll, bør de bl.a. sikre ledelsen
nødvendig informasjon på alle nivåer, samt informasjon på et tidlig stadium, slik at tiltak kan
settes inn og avvik unngås eller rettes opp tidlig.
Etter vår vurdering viser dokumentanalysen at det i virksomhetene foreligger
rapporteringsrutiner i varierende grad. Svarene i spørreundersøkelsen underbygger til en viss
grad dette etter vårt syn:
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Selv om ca 70 % svarte at virksomheten deres hadde rutiner for rapportering, svarte ca.
en fjerdedel at det bare delvis var interne rutiner for rapportering.

Manglende rutiner kan etter vår vurdering svekke muligheten for å fange opp og kommunisere
informasjon internt i virksomheter.
Spørreundersøkelsen viste at etter vår vurdering at respondentene i overveiende grad rapporterer
muntlig.


Bare 2 av respondentene svarte at rapporteringen er skriftlig. 11,5 % svarte at
rapportering utelukkende er muntlig. 80 % av respondentene svarte at rapportering skjer
både muntlig og skriftlig.

Manglende skriftlig rapportering vil etter vår vurdering kunne svekke oppfølgingen. Det vil
også kunne svekke kontroller i ettertid av hva som ble rapport, om rapporteringen ble fulgt opp,
og om oppfølging har vært tilstrekkelig.
Spørreundersøkelsen viser etter vår mening at det i en viss utstrekning er et forbedringspotensial
i forhold til oppfølging av rapporteringer:


Om lag en tredjedel av de spurte i undersøkelsen har svart at rapportering i middels grad
blir fulgt opp av den ansvarlige.

Etter vår syn viser også undersøkelsen at rapporteringsrutinene kan gjøres mer hensiktsmessige.
Om lag 40 % av de spurte svarte at det bare rapporteres i henhold til rutinene i middels grad,
mens 2 av de spurte svart at det i liten grad rapporteres etter rutinene. Samtidig oppleverer ca 40
% av respondentene at rutinene bare i middels grad fungerer godt.
Oppsummert; det er vår vurdering at respondentenes svar indikerer at rapporteringsrutiner kan
gjøres mer hensiktsmessige. Det er for det første et forbedringspotensial i forhold til å etablere
rutiner for rapportering, for slik å bedre sikre at nødvendig informasjon kan fanges opp og
kommuniseres i virksomheten. Det er også forbedringsmuligheter i forhold til dokumentasjon
av rapporteringer, samt oppfølging av rapporteringer.
Mangler ved rapporteringsrutiner kan svekke den interne rapporteringen og kommunikasjonen i
virksomheten. Mangler ved rapporteringsrutiner internt i en virksomhet kan igjen svekke
grunnlaget for virksomhetens rapportering til rådmannen.
Problemstilling nr. 9: Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp
eventuelle uregelmessigheter i kommunen?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO– informasjon og
kommunikasjon, jfr. vedlegg 2.
Virksomhetene rapporterer til rådmannsnivået i forhold til administrative og politiske vedtatte
mål. Kommunen har ulike rutiner for å dette, og rutinene innebærer rapportering i forhold til
måloppnåelse; resultater og avvik.
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På HMS11 området meldes avvik skriftlig til personal og avviksmeldingene behandles i
Arbeidsmiljøutvalget. Gjennom ulike møtearenaene får rådmannsnivået rapporteringer fra
virksomhetene på avvik.
Resultat fra spørreundersøkelsen
Nedenfor er ett resultat fra spørreundersøkelsen tatt inn.
Spørsmål: Hva skal det rapporteres om i din virksomhet12?

Alternativer
1 At mål ikke er nådd.
2 At lov- og forskriftskrav ikke er fulgt.
3 At rutiner ikke er fulgt.
4 At det er inntruffet hendelser som kan
føre til avvik dersom ikke tiltak settes inn.
5 Forbedringsmuligheter.
6 Vet ikke.
7 Annet, spesifiser her:
Total

Prosent
55,6 %
74,1 %
70,4 %
92,6 %

Verdi
15
20
19
25

63,0 %
0,0 %
18,5 %

17
0
5
27

Annet, spesifiser her:
 Skader på pasient og ansatt
 Fagenhet er relativt nyopprettet. Har en tett dialog med oppfølgende direktør
 Det er ikke utarbeidet spesifikke rapporteringsrutiner for fagenheten pr. d.d.
 Relativt oversiktlig og tett kontakt med seksjonslederne.
 Mål: Mange ulike områder, gjør det vanskelig å gi ett svar.
11

Helse Miljø og Sikkerhet.
På dette spørsmålet kunne de som deltok sette kryss for ett eller flere svaralternativ. Dette fordi en
virksomhet kan ha rutiner hvor flere forhold skal rapporteres; avvik fra rutiner, brudd på lov,
forbedringsmuligheter osv.
12

44



HMS - relaterte hendelser og kartleggingsresultater

Kommentar
De fleste respondentene (92 %) har svart at det skal rapporteres om hendelser som kan føre til
avvik dersom tiltak ikke settes inn. Ca. halvparten har svart at det skal rapporteres at mål ikke er
nådd. Om lag 70 % har svart at manglende oppfølging av lover, forskrifter og rutiner skal
rapporteres.
Oppsummerende vurdering
Etter vår vurdering er avviksrapportering og tilbakemeldinger til ledernivåene en av flere
forutsetninger for en betryggende internkontroll med kommunens virksomhet, jfr.
kommuneloven § 23. Avviksrapportering kan gi ledelsen informasjon om tilstand og
risikofaktorer i kommunen, samt avvik fra mål og regelverk.
På overordnet nivå er det etablert rutiner for rapportering i forhold til administrative og politiske
mål. Dette bidrar til at avvik fra måloppnåelse vil fanges opp av kommunens øverste ledelse. I
tillegg viser dokumentanalysen at der rutiner som sikrer rapportering av avvik innenfor
økonomiområdet i kommunen. Kommunen har også system for avviksrapportering innenfor
HMS.
På virksomhetsnivå viser dokumentanalysen, jfr. 1. del, at det foreligger rutiner for
avviksrapportering i noen virksomheter, blant annet for områdene for informasjonssikkerhet og
tiltak for funksjonshemmede, jfr. del1, kapittel 5.3 Fakta og Vurdering. For flere virksomheter
er det etter vår vurdering ikke dokumentert at det fins interne rutiner for rapportering av avvik,
utover kommunens fellesrutiner for rapportering iht. mål, innenfor HMS og iht til
økonomirutiner.
Spørreundersøkelsen viste, at det er ulikt hva som skal rapporteres av avvik:


De aller fleste respondentene svarte at skal rapporteres om hendelser som kan føre til
avvik dersom tiltak ikke settes inn.



Bare om lag halvparten av de spurte har svart at det skal rapporteres at mål ikke er nådd.



Om lag 70 % har svart at manglende oppfølging av lover, forskrifter og rutiner skal
rapporteres.

Spørreundersøkelsen viser at rapporteringsrutinene som respondentene bruker, skal fange opp
hendelser som kan føre til avvik. Etter vår vurdering vil virksomheter med slike
rapporteringsrutiner ha bedre mulighet for å fange opp forhold og hendelser som kan medføre
avvik i virksomheten og kommunisere disse. Dette vil igjen styrke muligheten for å sette inn
tiltak og unngå uregelmessigheter, og slik unngå negative konsekvenser for kommunen.
Derimot synes spørreundersøkelsen å vise at ca 30 % av respondentene ikke har tilgang på
rutiner for å rapportere brudd på lov- og forskriftskrav, samt avvik fra interne rutiner.


Etter vår vurdering vil manglende rutiner for rapportering av overtredelse av regleverk
og interne rutiner svekke muligheten for å fange opp og kommuniser misligheter, avvik
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fra rutiner og brudd på regelverk, og dermed muligheten til å rette opp eventuelle avvik
slik at kommunen kan unngå skadefølger og andre negative konsekvenser av disse.


Manglende rutiner vil også svekke ledelsens grunnlag for å utøve betryggende
internkontroll; hvor ett av formålene er å sikre at virksomheten drives i samsvar med
gjeldende krav jfr. kommuneloven § 23, 2.ledd 2 pkt.

Problemstilling nr. 8: Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter
som sikrer kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23, 2. ledd 2. Pkt. – jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 2.
Ut fra dokumentasjonen som kommunen tidligere har tilsendt oss går det fram at flere personer
har fullmakt til både å attestere og anvise på samme område, jfr. del 1, kapittel 5.1 og 5.2.
Attestasjon og anvisning av faktura skjer elektronisk i kommunen. Kommunen har dokumentert
rutiner for håndtering av inngående fakturaer. Her går det fram at det for virksomhetene i
kommunen ”ligger sperre i systemet slik at ikke samme person kan attestere og anvise på
samme faktura.”
I nevnte rutine inngår kontrollhandlinger, herunder ajourføring av manuell oversikt over
anvisningsmyndighet, at delegering av fullmakt gjøres i henhold til økonomireglementet og at
fullmaktene i fakturasystemet vedlikeholdes.
Oppsummerende vurdering
Kommunen har reglement for attestasjons- og anvisningsfullmakter, som inkluderer
kontrollhandlinger for de som skal attestere og anvise. Attestasjon og anvisning av faktura skjer
elektronisk og systemet er laget slik, at det ikke skal være mulighet for at én og samme person
både kan attestere og anvise samme faktura.
Det er etter vår vurdering også dokumentert rutiner for kontrollhandlinger ved attestasjon og
anvisning, samt rutine for oppfølging og vedlikehold av fullmakter for attestasjons- og
anvisning.
Problemstilling nr. 1: Har rådmannen gjennomført risikovurdering for å kunne prioritere
interne kontrolltiltak i forhold til risiko og vesentlighet?
Revisjonskriteria:
Kommuneloven
§
23(2),
2.
pkt
jfr.
COSO
–
risikovurderingskomponenten, jfr. vedlegg 2.
På overordnet nivå i kommunen gjøres det løpende vurderinger av utfordringer, hva som kan
skje, hva man må passe på. Slike vurderinger dokumenteres ikke og gjøres typisk i møter, i for
kant av oppstart av prosjekter og lignende.
På området for økonomi13 opplyses det, at kommunen ikke har dokumenterte risikovurderinger
som grunnlag for å kunne prioritere interne kontrolltiltak. Det opplyses at det likevel gjøres

13

Kilde:Kommunaldirektør Geir Martin Viksand.
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vurderinger, og at det spesielt er 4 områder hvor det er et særlig fokus; fakturaflyt, kontantsalg,
MVA- kompensasjon og ungdomsklubber.
Oppsummerende vurdering
Risikovurderinger bør etter ”Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk” (COSO ERM),
utføres i hele organisasjonen, på alle nivåer og alle funksjoner. Det er et verktøy for å
identifisere, prioritere og håndtere hendelser som kan hindre måloppnåelse i kommunen.
Det er ikke lagt fram dokumentasjon som viser gjennomførte risikovurdering for hele
kommunens virksomhet eller lignende overordnede risikovurderinger.
Det er derimot dokumentert risikovurderinger som grunnlag for kontrolltiltak på enkelte
områder av kommunens virksomhet. Disse virksomhetene har også egne retningslinjer og /eller
skjema for gjennomføring av risikovurderinger. For eksempel innenfor området for
informasjonssikkerhet og vern av personopplysninger.
For flere av kommunens virksomheter er det derimot ikke dokumentert at det gjennomføres
risikovurderinger som del av internkontrollen. Innenfor økonomi opplyses det at det gjøres
risikovurderinger, men disse dokumenteres ikke.
For å kunne gjennomføre en betryggende kontroll bør ledelsen på alle nivåene kjenne tilstanden
/risikoene i virksomheten. Fravær av risikovurderinger kan svekke kontrolltiltakenes effektivitet
og skadevirkninger av uønskede hendelser som inntreffer kan øke. I sær vil dette gjeld innenfor
vesentlige områder av kommunens virksomhet, hvor risiko av uønskede hendelser er stor.
Generelt vil økonomiområdet være et slikt vesentlig risikoområde i kommuner.
Problemstilling nr. 4: Har alle rutiner en rutineeier, og holdes rutinene løpende oppdatert?
Revisjonskriterium: Kommuneloven § 23(2), 2.pkt. - jfr. COSO kontrollaktiviteter, jfr.
vedlegg 2.
Økonomi har en rekke rutinebeskrivelser. Blant annet for fakturaflyt, kontantsalg, MVAkompensasjon14. Disse tre rutinene beskriver arbeidsoperasjoner som skal gjøres, og hvordan de
skal utføres. Med ett unntak i rutinen for inngående fakturaer, omhandler ikke de fremlagte
rutinene hvordan vedlikehold av rutineverket skal gjøres eller hvem som er ansvarlig for dette.
I rutinen for inngående faktura inkluderer rutine for vedlikehold, herunder ajourføring av
manuell oversikt over anvisningsmyndighet, kontroll med at delegering av fullmakt gjøres i
henhold til økonomireglementet og at fullmaktene i fakturasystemet vedlikeholdes. Rutinen
fastsetter hvem som er ansvarlig for dette vedlikeholdet.
Oppsummerende vurdering
Dokumentanalysen indikerer at det angis ansvar og eierskap til rutiner i virksomhetene. Det
varierer hvordan ansvaret angis. Noen ganger vises til person andre ganger kun til virksomhet.
Det er etter vår vurdering noe uklart ut fra dokumentasjon vi har mottatt, om den som er oppført
14

Arbeidsrutiner MVA/momskompensasjon – oppgaver, rutiner inngående fakturaer, rutiner for
dokumentasjon av kontantsalg.
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som ansvarlig har opprettet rutinedokumentet eller om vedkommende også har rutineansvaret/
er rutineeier. Dokumentasjon på retningslinjer for å sikre vedlikehold av rutiner er ikke lagt
fram, for eksempel gjelder dette innenfor økonomiområdet.
Uklarhet knyttet til eierskap og ansvar for oppdatering av rutiner, kan etter vår vurdering svekke
internkontrollen. Retningslinjer for vedlikehold av rutiner vil bidra til at kommunen har et
oppdatert rutineverk, og slik kunne styrke internkontrollen.

7. Konklusjon
Nedenfor framgår våre konklusjoner på de 10 problemstillingene i forvaltningsrevisjonen.
Konklusjonene bygger på våre vurderinger av fakta. Det vises til del1 kapittel 5.3 og denne
rapportens kapittel 6.
1. Har rådmannen gjennomført risikovurdering for å kunne prioritere interne
kontrolltiltak i forhold til risiko og vesentlighet?
Det er ikke lagt fram dokumentasjon som viser at kommunen gjennomgående bruker
risikovurdering som ledd i internkontrollen, for å kunne prioritere kontrolltiltak, eller
dokumentasjon på rutiner for å gjennomføre slike risikovurderinger.


På overordnet nivå i kommunen gjøres det imidlertid i enkelte tilfeller vurderinger,
rettet inn mot risiko, av uønskede hendelser, og hvordan disse kan håndteres. Disse
vurderinger gjøres ikke systematisk og dokumenteres i liten grad.

Det er dokumentert gjennomførte risikovurderinger som grunnlag for kontrolltiltak på
enkelte områder av kommunens virksomhet. Disse virksomhetene har også egne
retningslinjer og /eller skjema for gjennomføring av risikovurderinger.


For flere av kommunens områder er det derimot ikke dokumentert at det
gjennomføres risikovurderinger som del av internkontrollen.

2. Har rådmannen etablert et hensiktsmessig delegerings – og fullmaktsregime i
administrasjonen?
Etter vår vurdering er måten delegeringene er dokumentert på hensiktsmessig for å klargjøre
ansvar i virksomhetene.


Det foreligger dokumentasjon av delegering av myndighet og fullmakter fra
rådmannen til virksomhetslederne.



Delegeringene fremgår riktignok av ulike dokumenter, som må leses i sammenheng
for å gi full oversikt over delegeringen. Blant annet henvises fra delegeringene til
ulike reglementer. Fragmentering og bruk av henvisninger kan generelt sett
vanskeliggjør tilgang til informasjon, men bør etter vår vurdering regnes som
hensiktsmessig, tatt i betraktning omfanget av kommunens virksomhet og
delegeringene.
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Gjennomgang av delegeringene viste etter vårt syn noen få mangler:


Delegeringen av myndighet etter særlover er ikke fullt ut oppdatert mot endringer i
enkelte lover og forskrifter. Delegeringen viser noen steder til opphevde lover og
forskrifter.



Hva som inngår i delegering av eiendomsforvaltningen er ikke presisert. I forhold
til eiendomsforvaltningen er det vår vurdering at innhold/ramme for delegeringen
kunne ha vært mer presist angitt, det vises her til årsmeldingen for 2008, hvor det
framgår at eiendomsforvaltningen skal gjennomgås med tanke på forbedring av
fullmakter m.m.

3. Er det etablert et hensiktsmessig system for intern informasjon og lett tilgang til
rutineverk i kommunen?
Ut fra framlagt dokumentasjon er det vårt syn at kommunen informerer for interne og
eksterne formål på kommunens internettsider, samt at kommunen har et intranett for de
enkelte virksomhetene, med virksomhetsrelatert informasjon, hvor også rutiner legges ut.
Det er startet opp et prosjekt i kommunen som er rettet mot bedring av informasjonen. Dette
indikerer at tilgjengeliggjøring av rutineverk i kommunen kan bli bedre.
4. Har alle rutiner en rutineeier, og holdes rutinene løpende oppdatert?
Etter vår vurdering indikerer dokumentanalysen at ansvar for rutiner i en viss utstrekning
angis, og at rutiner revideres/oppdateres.
Det er etter vår vurdering imidlertid i liten grad dokumentert at det foreligger retningslinjer
for oppdatering og vedlikehold av rutiner. Enkelte unntak fins, det vises til konklusjon på
problemstilling nr. 8.


Uklarhet knyttet til ansvar for oppdatering av rutiner kan svekke vedlikeholdet av
rutineverket og øke risikoen for at rutiner ikke samsvarer med behovet i
organisasjonen.

5. Har rådmannen
administrasjonen?

etablert

hensiktsmessige

rapporteringsrutiner

Etter vår vurdering har kommunen på overordnet nivå et
rapporteringssystem, som favner om alle deler av kommunens virksomhet.

internt

i

hensiktsmessig



Rapporteringsrutinene sikrer jevnlige og dokumenterte tilbakemeldinger til øverste
ledelse, og er tilpasset kommunens organisering og delegering av ansvar.



Rutinene sikrer informasjon fra ulike nivåer i kommunen og fra brukere utenfra
kommunen.

På virksomhetsnivå er det vår vurdering at rapporteringsrutiner kan gjøres mer
hensiktsmessige.
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Det er forbedringspotensial i forhold til å etablere rutiner for rapportering,
dokumentasjon av rapporteringer og oppfølging av rapporteringer.



Svakhetene ved rapporteringsrutinene kan svekke den interne rapporteringen og
medføre at nødvendig informasjon ikke fanges opp og kommuniseres i
virksomheten.

Intern rapportering i en virksomhet vil være del av grunnlaget for virksomhetens årlige
rapporteringer til rådmannen. Svakheter ved rutiner for intern rapportering i virksomheter
kan svekke rapporteringen fra virksomheter til rådmannen.
6. Har rådmannen etablert rutiner og arbeidsansvar som sikrer at politiske vedtak
iverksettes iht. forutsetningene?
Det er vår vurdering at kommunen har system for å sikre oppfølging av politiske vedtak,
herunder med informasjon utad om status for oppfølgingen.


Kommunen har et system for oppfølging av politiske vedtak og fordeling av ansvar
for intern oppfølging av vedtakene.

7. Er det vedtatt rutiner for alle driftsområdene i kommunen der særlov pålegger
kommunen å etablere egne rutiner? Fokus på finansforvaltning og innkjøp.
Det er utarbeidet nytt finansreglement og rutiner for finansforvaltningen, i samsvar med
krav i forskrift om finansforvaltning. Kommunen har også dokumentert et rutineverk for
innkjøp.
8. Er det etablert hensiktsmessige attestasjons- og anvisningsfullmakter som sikrer
kontroll med kommunens innkjøp og reduserer muligheten for misligheter?
Kommunen har etter vår vurdering et hensiktsmessig reglement for attestasjons- og
anvisningsfullmakter for innkjøp.


Reglementet inkluderer kontrollhandlinger for de som skal attestere og anvise.



Det er utarbeidet oversikt som dokumenterer hvilke personer som har disse
fullmaktene, og det er rutiner for å holde oversikten à jour.



Attestasjon og anvisning av faktura skjer elektronisk, og systemet er laget slik, at
det ikke skal være mulighet for at én og samme person kan både attestere og anvise
samme faktura. Dette reduserer risikoen for misligheter.



Det er etter vår vurdering dokumentert rutiner for kontrollhandlinger og rutiner for
oppfølging og vedlikehold av fullmakter i attestasjons- og anvisningsreglementet.

9. Er det utviklet ulike typer avviksrapportering som kan fange opp eventuelle
uregelmessigheter i kommunen?
Etter vår vurdering er det på overordnet nivå etablert rutiner for rapportering fra
virksomhetene til rådmannsnivå i forhold til avvik fra administrative og politiske
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fastsatte mål, innenfor økonomiområdet, og HMS- området hvor rapportering skjer til
Arbeidsmiljøutvalget.
På virksomhetsnivå indikerer dokumentanalysen at rutiner for avviksrapportering
foreligger i noe varierende grad. Svarene fra respondentene i spørreundersøkelsen viste
at ca 30 % bare delvis hadde rutiner for avviksrapportering i sine virksomheter.
Spørreundersøkelsen viste også at det varierer hva som skal rapporteres:


Spørreundersøkelsen viser at det i stor grad skal rapporteres om hendelser som kan
føre til avvik. Etter vår vurdering bidrar dette til at forhold og hendelser som kan
medføre avvik kan fanges opp og kommuniseres, og tiltak settes inn, slik at
uregelmessigheter kan unngås.



Spørreundersøkelsen viser at det varierer om det er rutiner for å rapportere avvik fra
lov- og forskriftskrav og interne rutiner. Ca 30 % av respondentene har ikke svart at
de også har slike rutiner i sin virksomhet. Manglende rutiner for rapportering av
avvik fra regelverk og rutiner svekker muligheten for å fange opp, kommunisere og
rette opp eventuelle misligheter. Manglende rutiner vil også kunne svekke
internkontrollen; hvor ett av formålene er å sikre at virksomheten drives i samsvar
med gjeldende krav.

10. Har rådmannen sikret at kommunen har tilfredsstillende kompetanse i forhold til de
oppgaver og fullmakter som ansatte i kommunen har?
Det foreligger mål for læring og fornyelse, som gjelder hele kommunen, og rutiner for
vurdering av læring og fornyelse i virksomhetene.


Virksomhetslederne måles på om det finnes oppdaterte opplæringsplaner i
virksomhetene.



Målene kan etter vår vurdering bidra til å sikre at ansatte har tilfredsstillende
kompetanse i forhold til ansvar og oppgaver, og at kompetanse er gjenstand for
evaluering.

Samlet sett er det vårt syn, at kommunen gjennom målene og oppfølgningen av disse, sikrer
et vedvarende og overordnet fokus på utvikling og evaluering av kompetansen hos ansatte i
kommunen. Dette bidrar til å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å løse
oppgavene.
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8. Rådmannens uttalelse

8.1 Uttalelse fra rådmannen
Bystyret i Tønsberg kommune vedtok i 1997 en omfattende omorganisering av kommunen. Den
administrative organiseringen ble iverksatt fra 01.01.98. Den politiske organiseringen ble
iverksatt fra okt. 99.
Administrativt ble den tidligere sektororganiseringen avløst av en flat modell med 60
resultatenheter.
Omorganiseringsprosessen var politisk initiert og politisk styrt.
Den administrative organiseringen bygget på noen viktige ledelses- og styringsprinsipper:
 Ansvarliggjorte ledere
 Lederavtaler & resultatlønn
 Delegering
 Mål-, ramme- og prosesstyring
 Beslutninger nær bruker/innbygger
Organiseringen hadde som mål å fremme helhetstenkningen i kommunen, fokusere på
tjenesteproduksjonen og dermed bedre resultatoppnåelsen til beste for brukerne.
Delegasjonsreglementet ble revidert i forrige bystyreperiode og kommunens styringsprinsipper
ble stående fast.
Rådmannens føringer for å sørge for intern kontroll hjemles i komunelovens § 23.2:
”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 overordnete instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll.”
I forarbeidene til loven (Ot.prp.70 – 2002-2003) påpekes det at i tråd med allment akseptert
lederprinsipp skal en leder av en virksomhet etablere rutiner og systemer som blant annet skal
bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt. Administrasjonssjefen (rådmannen) har
et selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunens virksomhet. Det er ledelsen i en
organisasjon som har ansvaret for å etablere et tilfredstillende internkontrollsystem.
Internkontroll blir i lovforarbeidet definert som en prosess, satt i verk og gjennomført av
virksomheten sine ledere og ansatte, med formål å sikre måloppnåelse på følgende områder:
målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og virksomhet i tråd med gjeldende
lover og regler.
Utover dette konkretiserer ikke kommuneloven nærmere kravet til internkontroll.
KPMG har i sin forvaltningsrevisjon tatt utgangspunkt i en internasjonal standard (COSO ERM)
som er nærmere beskrevet under punktet ”Revisjonskriteria” i vedlegg 1 i denne rapporten.
Kommuneloven har ikke spesifisert noen kriterier for internkontroll utover de som fremkommer
i forarbeidene til loven. Rådmannen har forholdt seg til disse men vil påpeke at rapportens råd
vil bli vektlagt i det videre arbeidet.
De senere årene har pendelen, i tråd med økende rettighetsmessig lovgivning også ført til
sterkere vekt på tilsyn og kontroll.
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Rådmannen har tatt konsekvensen av dette gjennom bl.a. administrativ omorganisering.
Stabsfunksjonene er styrket ved opprettelse av 7 fagenheter som skal bistå rådmannen i
koordinering og forvaltning av tjenesteproduksjonen.
Høsten 2009 informerte rådmannen kommunens kontrollutvalg at det skulle settes i gang et
prosjekt som blant annet har til hensikt å gjennomgå og forbedre kommunens
internkontrollsystemer som et ledd i den omorganiseringen som ble iverksatt 1.september 2009.
Mandatet for prosjekter er beskrevet slik:
1. Forestå intern gjennomgang av hele organisasjonen med sikte på å identifisere
eksisterende rutiner og eventuelt gap mellom nødvendige og manglende rutiner på alle
tre nivåer.
2. Vurdere den programvaren organisasjonen har til disposisjon med sikte på å utnytte
eksisterende programmer bedre og evt. fremme forslag til forbedring av programvaren.
3. Ved omlegging av vårt intranett, lage en struktur som sikrer en god og lett tilgjengelig
oversikt over organisasjonens styringsstruktur, deriblant interne rutiner.
Rådmannen tar således rapporten fra KPMG til etterretning og vil følgelig bruke den som et
godt korrektiv og et viktig bidrag i Rådmannens pågående prosjekt.

8.2 Revisjonens kommentar
Ved oversendelse av rådmannens uttalelse til rapporten pekte kommunen samtidig på noen
småfeil i rapportens faktadel. KPMG har rettet de påpekte faktafeilene i rapporten. De endringer
som er gjort har ikke innvirkning på våre vurderinger eller konklusjoner. Nedenfor er en
oversikt over rettinger som er gjort:
På s. 14 står det at "det ikke er dokumentert for alle virksomheter at det finnes rutiner eller
planer for opplæring". Det riktige er at Rådmannen kjører årlig en
virksomhetslederundersøkelse der dette blir dokumentert.
På s. 14 og s. 32 er kommunes opplysning tatt inn i faktadelen av rapporten, og nevnte setning
på s. 14 er tatt ut.
På side 27 står det: "Vi har imidlertid ikke fått framlagt underliggende rutiner for oppfølging av
politiske vedtak". Rådmannen beklager at disse ikke er sendt, men vil presisere at disse
rutinene er etablert og er tilgjengelige på vårt intranett.
På s. 27 er kommunens opplysning tatt inn i faktadelen av rapporten.
På side 11 (første rad i tabellen) står det: "ut fra tilgjengelig dokumentasjon er det vårt syn at
kommunen faktisk informerer...." Dette blir gjentatt i kap. 7 pkt.3. For en nøytral/objektiv leser
kan en slik kommentar oppfattes dithen at man er overrasket over at slik informasjon blir gitt,
og i utgangspunktet har tatt for gitt at slik informasjon ikke blir gitt.
På s. 11 og s. 49 (kap.7, pkt. 3) er ordet ”faktisk” tatt ut, da den nevnte leserreaksjonen ikke er
tilsiktet fra KPMGs side.
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I kapittel 4 Oppsummering, har vi i innledningen til kapittelet presisert, at oppsummeringen av
vurderinger og konklusjoner har hovedfokus på å få fram noen viktige forbedringsområder i
kommunens internkontroll som kom fram i denne forvaltningsrevisjonen. Tilsvarende er
presisert i forordet til rapporten, under overskriften Oppbygging av rapporten.

Vedlegg 1 til rapportens del 1
Dette vedlegget inneholder:
1. Oversikt over tilsendt og gjennomgått dokumentasjon
2. Metode
3. Revisjonskriteria
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1 Oversikt over tilsendt og gjennomgått
dokumentasjon
Tabellen nedenfor viser en oversikt over dokumentasjonen fra kommunen som har vært nyttet i
dokumentanalysen.
I tillegg til dokumenter, har vi fått oversendt oversikt over flere elektroniske databaser fra
kommunens intranett. Databasene inneholder dokumentarkiv, herunder bl.a. rutiner for hele
kommunen og enkelte virksomheter i kommunen.
I tabellen har vi foretatt en nummerering av dokumentasjonen og databasene mht. å kunne gi en
fortløpende og nøyaktig referanse til dokumentene som brukes dokumentanalyse, jfr. kapittel 3.
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Oversikt over tilsendt og gjennomgått dokumentasjon
Nr. Dokumenter
Beskrivelser av internkontrollsystem
1
System for internkontroll Tønsberg kommune
2
Internkontroll Tønsberg kommune

Referanse
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fellesdokumentasjon15
Eksempel på lederavtale mellom rådmann og virksomhetsleder
Delegasjoner av aktuelle særlover for kommunal virksomhet – rådmannens videredelegering (250308)
Delegasjonsreglement Tønsberg kommune
Plan for psykososial krisehåndtering og etablering av TFB.
Varslingsplan kriseledelsen Tønsberg
Tertialrapport nr. 2
Økonomirapport nr. 4 til FPN
Økonomireglement
Finansreglement (del av økonomireglementet)
Anvisning – Attestasjon (Oversikt 2009)
Årsmelding 2008

Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg bystyre, 2007
Arkiv G 01.1 Fag 232, 2008
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg bystyre, 2009
Tønsberg bystyre, 2009
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune

14
15
16
17

Dokumentasjon – enkelte virksomheter
Bydrift- Styringsdokumenter
Bydrift- Organisasjonsplan
System for kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven i Tønsberg kommune § 13-10
Vedlegg 1a Sjekkliste i henhold til opplæringsloven

Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Barnehage og skoleseksjonen, 2008
Barnehage og skoleseksjonen, 2008

18

Annet
Prosjekt styringsstruktur

Tønsberg kommune

15

Felles for kommuneorganisasjonen nivå 1 og 2.
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Nr.
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Databaser
Dokumentarkiv- personalforvaltning
Dokumentarkiv- sentralt kvalitetsutvalg helse
Sikkerhetshåndbok Tønsberg kommune
Helsevern - håndbok
Dokumentarkiv - hjemmetjenesten
Dokumentarkiv - TFU (Tiltak For Funksjonshemmede)
Dokumentarkiv- Eik bo- og behandlingssenter
Retningslinjer for sosialtjenestene
Interne rutiner for flere områder

Referanse
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune
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Fra flere av virksomhetene i kommunen har vi ikke mottatt særskilt dokumentasjon som viser
elementer av internkontroll i virksomhetene, utenom dokumentasjonen som er felles for hele
kommunen. Fra de virksomheter som vi har fått dokumentasjon, er det store variasjoner på hvor
omfattende dokumentasjonen er, se tabellen ovenfor. For eksempel har vi fra skolene og
barnehagene fått framlagt dokumentasjon på én rutine/ett system for kvalitetsvurdering av
virksomhet etter opplæringslova § 13-10. For helse – og sosialrelaterte virksomheter er det lagt
fram noe mer omfattende dokumentasjon.
Figuren viser hvilke virksomheter i kommunen som vi har fått dokumentasjon fra, disse er
markert med gul stjerne:
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2 Metode
For å gjennomføre oppdraget har vi innhentet dokumentasjon fra kommunen og gjennomgått
denne.
Dokumentanalyse
I rapporten er det brukt informasjon fra dokumenter og kommunens databaser på Intranett, jfr.
vedlegg 1. Det er fortløpende gitt referanser til dokumenter og databaser som brukes i rapporten.
I analysen har vi sammenholdt dokumentasjonen med revisjonskriteria, og ut fra dette gitt svar
på problemstillingene.
Stikkprøver
Dokumentasjonen tilsendt fra kommunen har vært meget omfattende. For å kunne gjøre en
undersøkelse av dokumentasjonen mot revisjonskriteria innenfor rammen for prosjektet, har vi
gjennomført stikkprøver ved ordsøk i dokumenter/databaser, for å ta stilling til i hvilken grad
internkontrollen i kommunen er dokumentert.
Datainnsamlingen ble avsluttet 7.12.2009.
Datadelen er basert på analyse av dokument.

3 Revisjonskriteria
Revisjonskriteria er de krav og forventninger som kommunen vurderes mot16.
Kommuneloven
Kommunelova § 23, 2. ledd, 2 pkt. fastsetter at rådmannen har ansvaret for internkontroll:
”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.”
Det er opp til administrasjonssjefen å organisere internkontrollen. Internkontrollen tilpasses den
enkelte kommunes størrelse, organisering og oppgaver.
I lovforarbeidene17 går det fram at det er i tråd med allment aksepterte lederprinsipp at en leder
av en virksomhet etablerer rutiner og system som blant annet skal bidra til å sikre at
organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.
Administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunen sin
virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende
internkontrollsystem. Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og
16
17

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Norges kommunerevisorforbund.
Ot.prp. 70 (2002-2003).
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gjennomført av virksomheten sine ledere og ansatte, med formål å sikre måloppnåelse på
følgende områder; målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern rapportering og virksomhet i tråd
med gjeldene lover og regler.
Utover dette konkretiserer ikke kommuneloven nærmere kravet til internkontroll. Kravet til
internkontroll er derimot spesifisert i ulike internasjonale standarder. COSO ERM; Helhetlig
risikostyring - et integrert rammeverk, er en anerkjent og mye brukt standard for
operasjonalisering av internkontroll. COSO ERM inneholder anbefalinger for utforming av et
helhetlig internkontrollsystem.
COSO; helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk:
Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk (COSO ERM), består av åtte komponenter som
henger innbyrdes sammen. Rammeverket har definert komponentene, diskuterer
nøkkelprinsipper og konsepter relatert til risikostyring og det gir hjelp og veiledning til
risikostyring. Helhetlig risikostyring defineres som en prosess som er dynamisk, omfattende og
gjentagende.
Rammeverket definerer følgende hovedelementer i risikostyring:
 Målsetting. Fire målkategorier; strategiske, operasjonelle, rapporteringsmessige samt
overholdelse av lov og regelverk.


Organisasjon. Fire nivåer; virksomhetsnivå, avdeling, forretningsenhet og datterselskap.



Åtte komponenter/prosessuelle steg; internt miljø, målfastsettelse, identifikasjon av
hendelser, risikovurdering, risikohåndtering, kontrollaktiviteter, informasjon og
kommunikasjon samt oppfølging.

Kort om utvalgte komponenter:
Internt miljø
Det interne miljøet omfatter ”tonen” i organisasjonen, som virker på de ansattes
risikobevissthet, behovet for disiplin og struktur. Interne miljøfaktorer inkluderer enhetens
risikofilosofi, risikovilje og risikokultur, oversikt fra ledelsen, integritet, etiske verdier og
kompetanse til enhetens ansatte, ledelsens filosofi og handlemåte, og hvordan ledelsen utøver
autoritet, ansvarlighet og måten de organiserer og utvikler de ansatte.
Målsetting
Enhver enhet møter en rekke risikofaktorer fra eksterne og interne kilder, forutsetninger for
effektiv identifisering av hendelser, risikovurderinger og risikotiltak for å nå mål og koblet til
ulike nivå, og som er internt konsistente. Mål settes på det strategiske nivå, og er basis for
aktiviteter, rapportering og lovoverholdelse. Målene justeres i forhold til enhetens risikovilje,
som igjen påvirker risikotoleransenivå for enhetens aktiviteter.
Identifikasjon av hendelser
Ledelsen identifiserer hendelser som kan påvirke enhetens evne til å implementere strategien og
nå målene. Hendelser som har en potensiell negativ virkning representerer risikoer som
medfører behov for ledelsens vurdering og valg av tiltak. Hendelser som har en potensiell
60

positiv effekt kan gi motvekt til risiko eller representere en mulighet. Ledelsen fører
mulighetene tilbake til strategi og målsettingsprosessen. En mengde interne og eksterne faktorer
er kilde til hendelser. Ved identifikasjon av hendelser må ledelsen vurdere hele organisasjonen.
Ledelsen vurderer sammenhengen enheten opererer innenfor og dens risikotoleranse.
Risikovurdering
Ved risikovurderingen må enheten vurdere i hvilken grad en potensiell hendelse vil virke inn på
måloppnåelsen. Ledelsen bør vurdere hendelser fra to perspektiv - sannsynlighet og konsekvens
- og normalt benytte en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder. Positive og
negative effekter av potensielle hendelser bør undersøkes hver for seg eller per kategori og på
tvers av virksomheten. Potensielle negative hendelser vurderes både i forhold til iboende og
andre egenskaper.
Risikohåndtering
Etter å ha vurdert relevant risiko må ledelsen fastsette hvordan den vil reagere. Håndtering
inkluderer å unngå risiko, redusere risiko, dele risiko med andre og akseptere risiko. I
vurderingen av tiltak vurderer ledelsen kostnader og nytten av tiltakene, og velger en reaksjon
som forventet sannsynlighet og effekt innenfor den ønskede risikotoleranse.
Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter er den policyen og de prosedyrene som bidrar til å sikre at ledelsens
risikohåndtering blir utført. Kontrollaktiviteter gjennomføres i hele organisasjonen, på alle
nivåer og alle funksjoner. De inkluderer en rekke aktiviteter - som godkjenninger,
autorisasjoner, bekreftelser, revurderinger, vurderinger av utført arbeid, sikring av eiendeler og
arbeidsdeling. Samtidig som kontrollaktiviteter generelt blir etablert for å sikre at
risikohåndteringen blir gjennomført på en hensiktsmessig måte i forhold til gitte målsetninger,
utgjør kontrollaktivitetene selve risikohåndteringen.
Informasjon og kommunikasjon
Relevant informasjon identifiseres, samles inn og kommuniseres i en form og på et tidspunkt
som gjør det mulig for ansatte å utføre sine oppgaver og ansvar. Informasjonssystemer benytter
internt framskaffet data og informasjon om eksterne hendelser, aktiviteter og forhold, forsyner
ledelsens risikostyring og som gjør det mulig å fatte informerte beslutninger i forhold til målene.
Effektiv kommunikasjon oppstår, flyter ned i, på tvers og opp i organisasjonen. Alle ansatte
mottar en klar beskjed fra ledelsen om at virksomhetsrisikostyringsansvar må bli tatt på alvor.
De forstår sine egen rolle i virksomhetsrisikostyringen og hvordan den enkeltes arbeid påvirker
andre. De må ha midler til å kunne gi viktig informasjon oppover i organisasjonen. Det må også
være en effektiv kommunikasjon med eksterne parter.
Kort om risikostyring og ledelsesprosesser
Risikostyring er en del av ledelsesprosessen, og COSO- rammeverket er diskutert i en kontekst
av hva ledelsen gjør i styringen av virksomheten. Alt ledelsen foretar seg er imidlertid ikke en
del av risikostyringen. For eksempel er prosessen med å etablere mål en kritisk komponent i
risikostyringen, mens det enkelte mål som ledelsen velger, selv om det er et viktig
ledelsesansvar og en viktig link til enhetens strategi, er ikke en del av risikostyringen.
Håndtering av risiko basert på en vurdering av risikoen, er en del av risikostyringen, men hvilke
risikotiltak som velges er ikke en del. Dette er spørsmål om forretningsvurderinger som ligger i
det å ta beslutninger.
COSO i denne forvaltningsrevisjonen
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I denne revisjonen fokuseres/hentes kriteria i særlig grad fra komponent 4,6,7 risikovurdering,
kontrollaktiviteter og informasjon og kommunikasjon.
Kravet til internkontroll er redegjort for i COSO- rammeverket. Rammeverket består av åtte
komponenter, se vedlegg 2a for en nærmere beskrivelse.
Komponent fire i rammeverket, risikovurderinger, er vurderinger av i hvilken grad potensielle
hendelser kan ha konsekvenser for måloppnåelsen. Hendelser vurderes i forhold til
sannsynlighet for at de inntreffer og virkningen (konsekvens) av at de inntreffer.
Risikovurderinger skal utføres i hele organisasjonen, på alle nivåer og alle funksjoner. De
inkluderer forventede og uventede framtidige hendelser, som angår virksomheten og dens
aktiviteter. Både hendelser som kan være felles for hele virksomheten og unike for deler av den.
Hendelsene ses i sammenheng med forhold som former virksomhetens risikoprofil; størrelse,
kompleksitet i driften, grad av regulering av aktivitetene.
Risikovurderingskomponenten anvendt i denne forvaltningsrevisjonen har medført følgende
revisjonskriteria:
A) Foreligger risikovurderinger:
1. For hele virksomheten?
2. For deler av virksomheten?
3. På bakgrunn av identifisering av hendelser?
4. Som grunnlag for prioritering av kontrolltiltak?
B) I forhold til om risikovurderinger er dekkende, er følgende vurdert:
1. Sannsynlighet for at hendelser inntreffer?
2. Konsekvenser av at hendelser inntreffer?
Komponent seks i rammeverket, kontrollaktiviteter, er de retningslinjer og rutiner som skal
bidra til å sikre at ledelsens risikohåndtering blir gjennomført. Kontrollaktiviteter skal utføres i
hele organisasjonen, på alle nivåer og alle funksjoner. De inkluderer en rekke aktiviteter - som
godkjenninger, fullmakter, autorisasjoner, bekreftelser, revurderinger, vurderinger av utført
arbeid, sikring av eiendeler og arbeidsdeling. Samtidig som kontrollaktiviteter generelt blir
etablert for å sikre at risikohåndteringen blir gjennomført på en hensiktsmessig måte i forhold til
gitte målsetninger, utgjør kontrollaktivitetene selve risikohåndteringen.
Kontrollaktivitetskomponenten anvendt i denne forvaltningsrevisjonen har medført følgende
revisjonskriteria:
A) Foreligger følgende kontrollaktiviteter:
1. Retningslinjer for hva som skal gjøres?
2. Foreligger rutiner for å gjennomføre retningslinjer?
3. Dokumentasjon og kommunikasjon av rutiner og retningslinjer?
B) I forhold til om kontrollaktivitetene er relevante og dekkende; omfatter retningslinjer og
rutiner:
 Ansvarsdeling
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Prosesser



Informasjon



Overholdelse av regelverk



Oppfølging og korrigering av rutiner



Dokumentasjon



Kommunikasjon

Ut fra de listede revisjonskriteria overfor, har følgende underspørsmål vært benyttet i
forvaltningsrevisjonen i forhold til ansvarsdeling:
- Er det klart hva som er delegert og omfang?
-

Er ansvarsdelingen tilgjengelig?

-

Er ansvar for internkontroll i virksomheten klart fordelt?

-

Er ansvarsfordelingen dokumentert og holdt oppdatert?

Komponent syv i rammeverket er informasjon og kommunikasjon. Denne omhandler formelle
og uformelle informasjonssystemer for identifisering og formidling av informasjon i
virksomheten på en slik måte og til rett tid, at det setter ansatte i stand til å ivareta sine
ansvarsområder. Kommunikasjonen er effektiv internt når den gjennomsyrer virksomheten
nedover, oppover og sideveis. Informasjon er nødvendig på alle nivåer i virksomheten, som
grunnlag for bl.a.; risikovurdering, kontrollaktiviteter, styring av virksomheten mot
måloppnåelse. Det er kanaler for formidling av viktig informasjon oppover i organisasjonen.
Informasjons- og kommunikasjonskomponenten anvendt i denne forvaltningsrevisjonen har
medført følgende revisjonskriteria:
A) Foreligger systemer for:
1. Informasjon i hele virksomheten?
2. I deler av virksomheten?
B) I forhold til om informasjonssystemer er relevante og dekkende, sikrer de at informasjonen:
6. Blir fanget opp?
7. Blir analysert?
8. Blir kommunisert i organisasjonen?
9. Blir vedlikeholdt?
10. Er tilgjengelig for ansatte?
11. Er nøyaktig/riktig?
Underspørsmål som har vært benyttet:
- Har kommunen system(er) for informasjon og kommunikasjon?
-

Hvordan informeres det?
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-

Får medarbeidere informasjon de trenger, for å ivareta sine oppgaver og sitt ansvar?

-

Er det rutiner for å sikre overholdelse av informasjonssystemer?

-

Er informasjonssystemer gjort kjent?

-

Er informasjonssystemer gjort tilgjengelig?

Og i forhold til rapportering:
-

Er det retningslinjer for rapportering?

-

Får rådmannen rapporteringer om risiko og avvik,

-

Følges rapportering opp?

-

Hvordan rapporteres det?

-

Dokumenteres rapporteringen?

-

Er det rutiner for å sikre overholdes av retningslinjer for rapportering??

-

Er retningslinjer og rutiner kjent i organisasjonen?

Referanser







Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser
Forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser
Forskrift 15. juni 2004 nr. 904 om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv
Ot.prp. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon).
Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk. Norsk oversettelse av Enterprise Risk
Managment - Integrated Framework. Norges Interne Revisorers forening. Oslo 2005.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, Norges kommunerevisorforbund.
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Vedlegg 2 til rapportens del 2
Dette vedlegget inneholder:
1. Metode
2. Revisjonskriteria

1. Metode
For å gjennomføre oppdraget har vi innhentet data fra kommunen. Følgende teknikker har vært
benyttet for innsamling av data i 2. del av prosjektet:
Intervjuer
Det er gjennomført ett semistrukturert intervju18. Fakta som kom fram i intervjuet er blitt
verifisert av respondenten. Det betyr at referatet fra intervjuet er oversendt respondenten for
gjennomlesning, og eventuell korrigering. Valg av intervjuobjekt er basert på informasjonsverdi
og formelt ansvar i forhold til rammene for dette oppdraget, herunder oppdragets formål og
problemstillinger.
Spørreundersøkelse
Det er gjennomført en spørreundersøkelse rettet til alle virksomhetsledere og fagenhetsledere i
kommunen, i tillegg til mellomledere/avdelingsledere ved fire utvalgte virksomheter; bydrift,
Presterød ungdomsskole, Træleborg bo- og behandlingssenter, økonomiavdelingen i
kommunen. Utvalget av disse fire er begrunnet i hensynet til å innhente synspunkter også fra
mellomledernivået i kommunens virksomheter, samt fra mellomleidere innenfor forskjellige
deler av kommunens virksomhet.
Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge nærmere omfang og etterlevelse av
rapporteringsrutiner internt i virksomhetene. Undersøkelsen inneholdt 7 spørsmål. Alle har fått
de samme spørsmålene. Undersøkelsen var anonym og ble sendt ut 29.12.2009 og avsluttet
8.1.2010.
Svarprosenten er 47,4 %. Spørreundersøkelsen er benyttet som en standardisert måte å innhente
svar på spørsmål fra flere respondenter. Det er i denne rapporten ikke generalisert ut fra svarene
til respondentene, dvs. at det ikke ut fra svarene som ble gitt er trukket slutninger for
tilstanden/praksisen i alle virksomhetene. Når det vises til resultatet av spørreundersøkelsen
vises det til svarene fra de som faktisk har svart – respondentene og deres synspunkter.
Dokumentanalyse
Fra økonomi har vi fått ytterligere dokumentasjon på internkontroll.

18

Intervjuet har vært med kommunaldirektør Pål Thalmann.
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Det er fortløpende gitt referanser til dokumenter og databaser som brukes i rapporten. Listen
nedenfor viser hvilke dokumenter vi har fått fra økonomi:







Oversikt over rutine-/arbeidsbeskrivelser
Arbeidsrutiner MVA/momskompensasjon – oppgaver
Rutiner inngående fakturaer
Rutiner for dokumentasjon av kontantsalg
Internkontroll regnskap fritidsklubber i Tønsberg kommune
Notat 30.11.09 etter gjennomgang av fritidsklubbene i Tønsberg kommune 2008/2009.

Datainnsamlingen ble avsluttet 8.1.2010
Datadelen er basert på intervju, spørreundersøkelse og analyse av dokument.

2. Revisjonskriteria
Revisjonskriteria er de krav og forventninger som kommunen vurderes mot19.
Revisjonskriteria er utledet fra COSO ERM; Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk,
jfr. kravet til internkontroll i kommuneloven § 23.
Det vises til vedlegg 5.3 i 1. del, hvor revisjonskriteria som har vært benyttet i denne
forvaltningsrevisjonen, er listet og utdypet.

19

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Norges kommunerevisorforbund.
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