
     

 
www.vefik.no 

 

 

 
RAPPORT 

FORVALTNINGSREVISJON 
2012 

 
 

Økonomistyring 
 

 
 

HAMMERFEST KOMMUNE 



 

     

 

 
 

 

         

          

 

 



 

     

  



 

     

  



 

     

INNHOLD 

0. SAMMENDRAG ............................................................................................................................................... 1 

0.1 Formålet med prosjektet .............................................................................................. 1 

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner ......................................................................... 1 

0.3 Anbefalinger ..................................................................................................................... 2 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål........................................................................................ 3 

1.1.1 Bakgrunn ................................................................................................................... 3 

1.1.2 Formål ....................................................................................................................... 3 

1.2 Problemstillinger .............................................................................................................. 3 

1.3 Avgrensning ..................................................................................................................... 4 

1.4 Revisjonskriterier ............................................................................................................. 4 

1.4.1 Kilder til kriterier ...................................................................................................... 4 

1.4.2 Utledning av kriterier ................................................................................................ 4 

1.4.3 Oversikt over problemstillinger og revisjonskriterier ............................................... 9 

1.5 Metode .............................................................................................................................. 9 

1.5.1 Datainnsamling .......................................................................................................... 9 

1.5.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet .......................................................................... 10 

2. HVORDAN ER SITUASJONEN I HAMMERFEST KOMMUNE? ......................................................... 11 

2.1 Strukturell og økonomisk utvikling................................................................................ 11 

2.2 Hvordan er kommunen organisert? ................................................................................ 12 

2.3 Hvordan er bemanningssituasjonen? .............................................................................. 13 

2.3.1 Grunnbemanning ..................................................................................................... 13 

2.4 Hvordan er sykefraværet? .............................................................................................. 14 

2.5 Hvordan er ressursbruken? ............................................................................................. 15 

2.6 Ressursbruken i Hammerfest kommune sammenlignet med andre kommuner ............. 16 

2.7 Konklusjon ..................................................................................................................... 20 

3. ER ØKONOMISTYRINGEN I HAMMERFEST KOMMUNE TILFREDSSTILLENDE? ................... 21 

3.1 Budsjettprosessen ........................................................................................................... 21 

3.2 Er budsjettet realistisk? .................................................................................................. 23 

3.2.1 Revisjonskriterier .................................................................................................... 23 

3.2.2 Data ......................................................................................................................... 23 

3.2.3 Vurderinger ............................................................................................................. 25 

3.2.4 Delkonklusjon ......................................................................................................... 26 

3.3 Er det etablert en betryggende kontroll? ........................................................................ 26 

3.3.1 Revisjonskriterier .................................................................................................... 26 

3.3.2 Data ......................................................................................................................... 27 



 

     

3.3.3 Vurdering ................................................................................................................ 29 

3.3.4 Delkonklusjon ......................................................................................................... 31 

3.4 Er rapporteringen tilfredsstillende? ................................................................................ 31 

3.4.1 Revisjonskriterier .................................................................................................... 31 

3.4.2 Data ......................................................................................................................... 31 

3.4.3 Vurderinger ............................................................................................................. 33 

3.4.4 Delkonklusjon ......................................................................................................... 33 

3.5 Konklusjon ..................................................................................................................... 33 

4. OPPSUMMERENDE KOMMENTARER ................................................................................................... 35 

5. KONKLUSJONER ......................................................................................................................................... 36 

5.1 Hvordan er situasjonen i Hammerfest kommune? ......................................................... 36 

5.2 Er økonomistyringen i Hammerfest kommune tilfredsstillende? .................................. 36 

6. ANBEFALINGER .......................................................................................................................................... 38 

LITTERATURLISTE ........................................................................................................................................ 39 

VEDLEGG........................................................................................................................................................... 41 

Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer ................................................................................ 41 

 
 

 

 

TABELLOVERSIKT 

 

Tabell 1: Kobling mellom problemstillinger, underproblemstillinger og revisjonskriterier ................................... 9 
Tabell 2: Oversikt over kommunens inntektsutvikling fra 2005 til 2011 ............................................................... 11 
Tabell 3: Årsverk i Hammerfest kommune, 2008-2011 ......................................................................................... 13 
Tabell 4: Ansatte i Hammerfest kommune, 2008-2011 ......................................................................................... 13 
Tabell 5: Sykefravær i Hammerfest kommune, 2008-2011 ................................................................................... 14 
Tabell 6: Brutto driftsresultat for Hammerfest kommune, 2008-2011 .................................................................. 15 
Tabell 7: Regnskapstall, Hammerfest kommune, 2008-2011 ................................................................................ 15 
Tabell 8: Finansielle nøkkeltall for Hammerfest kommune og sammenligningskommunene, 2011 ...................... 17 
Tabell 9: Budsjett og regnskap, barn og unge, 2010 og 2011 .............................................................................. 23 
Tabell 10: Budsjett og regnskap, helse og omsorg, 2010 og 2011 ........................................................................ 23 
Tabell 11: Budsjett og regnskap, samfunn og utvikling, 2010 og 2011 ................................................................ 24 
 

 
FIGUROVERSIKT 

 
Figur 1: Komponenter i internkontrollen................................................................................................................ 7 
Figur 2: Administrativ organisering av Hammerfest kommune, 2010 .................................................................. 13 
Figur 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2011 ......................................................... 18 
Figur 4: Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 ............................ 19 
Figur 5: Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 ........... 19 
Figur 6: Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 .................... 20 

 



Økonomistyring 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 1 

 

0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt kommunen har etablert 

tilfredsstillende rutiner for økonomistyring. Med tilfredsstillende mener vi i dette tilfellet 

hvorvidt økonomistyringen er i samsvar med lov og forskrift. Vi har også undersøkt hvorvidt 

økonomistyringen er i samsvar med anerkjent teori for internkontroll. 

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Hvordan er situasjonen i Hammerfest kommune? 
 

Hvordan er kommunen organisert? 
Hammerfest kommune har vært gjennom en stor omorganisering, der kommunen har gått fra 

syv til tre sektorer. Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, der vi finner rådmannen 

øverst, deretter de tre sektorene (barn og unge, samfunn og utvikling, helse og omsorg) under 

ledelse av den enkelte kommunalsjef. 

 

Hvordan er bemanningssituasjonen? 

Bemanningssituasjonen i Hammerfest kommune er preget av et relativt stort antall vakante 

stillinger, rekrutteringsproblemer og mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

 

Hvordan er sykefraværet? 

Hammerfest kommunes totale sykefravær har vært relativt konstant over en treårsperiode, 

men med en liten nedgang. Omorganiseringen der kommunen gikk fra syv til tre sektorer (jf. 

kap. 2.2), ble iverksatt høsten 2009. En har dermed ikke et reelt sammenligningsgrunnlag for 

tidligere år for de nåværende sektorene. 

 

Hvordan er ressursbruken? 

Hammerfest kommunes netto driftsresultat var negativt i 2009, 2010 og 2011. Netto 

driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en nedgang på 10,9 prosentpoeng, fra 

henholdsvis 10,7 % i 2008 til -0,2 % i 2011. Dette vitner om en svært redusert handlefrihet. I 

tillegg til den svært reduserte handlefriheten, har Hammerfest de høyeste rente- og 

avdragsutgiftene i prosent av brutto driftsinntekter, høyest netto lånegjeld og et av de høyeste 

snittene for langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter blant kommunene vi 

sammenligner med. 

 

 

Er økonomistyringen i Hammerfest kommune tilfredsstillende? 
 

Undersøkelsen viser at økonomistyringen i Hammerfest kommune har ikke vært 

tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene. Dette har bakgrunn i følgende: 

 

Er budsjettet realistisk? 

Etter revisjonens vurdering har ikke budsjettene ved enkelte virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren vært realistiske og/eller fullstendige i perioden. Det har ikke blitt tatt høyde 

for veksten i antall brukere og brukere med omfattende behov for hjelp, og tiltak som er 
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iverksatt er ikke tatt inn i budsjettet. Videre er viktige budsjettposter utelatt, eller 

underbudsjettert.  

 

Er det etablert en betryggende kontroll? 

Hammerfest kommune har ikke fullt ut etablert en betryggende økonomisk internkontroll. 

Dette skyldes blant annet manglende risikovurderinger av økonomiområdet, manglende 

formalisering av rapporteringsrutiner, og svakheter ved kontrollmiljøet.  

 

Er rapporteringen tilfredsstillende? 

Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i henhold til kravene i lov, forskrift og 

økonomireglement. Det eksisterer imidlertid ikke klart formaliserte rutiner rundt hvordan 

rapporteringen skal fungere internt i administrasjonen.  

 

0.3 Anbefalinger 
Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi Hammerfest kommune 

følgende anbefalinger for å bedre økonomistyringen: 

 

 Kommunen bør utarbeide budsjetter som er realistiske og som bygger på forventet 

utvikling, dette gjelder særlig for helse- og omsorgssektoren. 

 Kommunen bør skriftliggjøre rutiner og prosedyrer for intern rapportering. 

 Kommunen bør innføre systematiske risikoanalyser av økonomiområdet som en del av 

organisasjonens rutine. 

 Kommunen bør etablere et system for økonomisk internkontroll som kan overvåkes av 

ledelsen. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av 

kommunestyret i Hammerfest kommune den 4. november 2010 (sak 75/10). Det framgår av 

planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen. 

 

I plan for forvaltningsrevisjon heter det at: 

 

“Det følger av kommuneloven med forskrifter at kommunen må utarbeide realistiske 

budsjetter og følge opp med god budsjettkontroll og tilfredsstillende rapportering. 

Langsiktighet og forutsigbarhet i den økonomiske planleggingen av drift og investeringer, og 

gode systemer for økonomistyring er også et mål i kommuneplanen (delmål 3-10). Kommunen 

har hatt en sterk vekst i driftsutgiftene de senere år og har høy/økende lånegjeld, og det kan 

stilles spørsmål ved om budsjettene har vært realistiske i forhold til veksten. Rådmannen har 

imidlertid signalisert at det er satt sterk fokus på økonomistyring og realistiske budsjetter (jf. 

årsmelding 2009 og økonomiplan 2010-2013). Området er svært vesentlig fra et økonomisk 

perspektiv. Det er også vesentlig for ansatte og brukere.” 

 

1.1.2 Formål 
Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke hvorvidt kommunen har etablert 

tilfredsstillende rutiner for økonomistyring. Med tilfredsstillende mener vi i dette tilfellet 

hvorvidt økonomistyringen er i samsvar med lov og forskrift. Vi har også undersøkt hvorvidt 

økonomistyringen er i samsvar med anerkjent teori for internkontroll. Formålet er også å 

påpeke forbedringsmuligheter for Hammerfest kommune. 

 

1.2 Problemstillinger  
Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger: 

 

1. Hvordan er situasjonen i Hammerfest kommune? 

 Hvordan er kommunen organisert? 

 Hvordan er bemanningssituasjonen? 

 Hvordan er sykefraværet? 

 Hvordan er ressursbruken? 

 

Denne problemstillingen vil være en rent deskriptiv (beskrivende) problemstilling som 

presenterer fakta og således danner bakteppet for neste problemstilling. Til denne 

problemstillingen vil det derfor ikke settes opp revisjonskriterier. Vi har også sett på 

kommunens ressursbruk over en fireårsperiode, og foretatt sammenligninger med andre 

kommuner. Her vil framstillingen baseres på budsjett og regnskapstall for kommunen for de 

siste fire årene. Videre har vi foretatt en sammenligning av ressursbruken i Hammerfest 

kommune med kommunene i Finnmark, samt med kommunene i kommunegruppe 16, som 

Hammerfest tilhører. 
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2. Er økonomistyringen i Hammerfest kommune tilfredsstillende? 

 Er budsjettet realistisk? 

 Er det etablert en betryggende kontroll? 

 Er rapporteringen tilfredsstillende? 

 

Denne problemstillingen er av normativ art, og er undersøkelsens hovedproblemstilling. Her 

har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert gode rutiner vedrørende økonomistyring, 

hvorvidt budsjettet er realistisk, samt undersøkt hvorvidt kommunen har tilfredsstillende 

systemer for internkontroll og rapportering. 

 

1.3 Avgrensning 
Av ressursmessige årsaker har vi ikke sett på alle faktorene som påvirker økonomistyringen i 

kommunen, men har foretatt et utvalg av sentrale momenter. Vi har ikke vurdert hvorvidt 

prioriteringer gjort av politikere er riktige. Vi har heller ikke vurdert administrative 

prioriteringer og faglige vurderinger som har innvirkning på økonomien, eksempelvis i 

tilknytning til organisering og utnyttelse av ressurser i forbindelse med turnus og vikarbruk. 

Det er imidlertid klart at slike vurderinger vil medføre konsekvenser for kommunens 

økonomi. Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til årene 2008 til 2011. 

 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot 

faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de 

konklusjoner som trekkes.  

1.4.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992 

 Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) av 2000 

 Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll 

 

1.4.2 Utledning av kriterier 

 

Årsbudsjettets innhold 

I kommuneloven § 46 står det følgende om årsbudsjettets innhold: 

 

1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og 

anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres 

fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet 

gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet 

til å foreta.  

2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og 

utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.  
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Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret selv å vedta et budsjett for det kommende 

budsjettår innen utgangen av året. Videre framgår det av kommuneloven § 46 nr. 2 at 

årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. I § 46 nr. 3 fastslås det også at 

årsbudsjettet skal være realistisk, og at det skal fastsettes på bakgrunn av de inntekter og 

utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.  

 

De aktuelle bestemmelsene er videre utdypet i forskrift om årsbudsjett, der det fastslås at 

årsbudsjettet skal framstilles på en slik måte at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk 

av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året tas med, jf. § 6 fjerde ledd. 

 

I forskrift om årsbudsjett § 6 står det følgende om årsbudsjettets innhold og inndeling: 

 

Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle de forventede inntekter, innbetalinger og bruk av 

avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de 

kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang. 

 

Med bakgrunn i ovenstående bestemmelser kan følgende revisjonskriterier utledes: 

 Kommunens årsbudsjett skal være realistisk 

 Kommunens årsbudsjett skal være fullstendig 

 

Årsbudsjettets bindende virkning 

I kommuneloven § 47 står det følgende om årsbudsjettets bindende virkning: 

 

1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for 

underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller 

fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum. 

2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 

som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller 

fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget. 

3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foretas nødvendige 

endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent gjøres kjent 

med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i 

forhold til budsjettet. 

 

Kommuneloven § 47 understreker årsbudsjettets bindende virkning. Det framkommer av 

bestemmelsene at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede 

organer. Her er det likevel verd å påpeke at bestemmelsene ikke omfatter de utbetalinger som 

kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Dersom det i løpet av budsjettåret skjer endringer 

som kan virke inn på de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, plikter rådmannen å 

underrette kommunestyret om dette, hvorpå kommunestyret foretar de nødvendige 

justeringene i budsjettet. Dette er utdypet i forskrift om årsbudsjett § 10 der det framgår at 

rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser 

utviklingen i inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte 

årsbudsjett. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige 

avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det foreslås nødvendige tiltak i 

rapportene til kommunestyret. 
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Med bakgrunn i foregående bestemmelser kan følgende revisjonskriterier utledes: 

 Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen av inntekter og utgifter 

i forhold til vedtatt budsjett 

 

God internkontroll 

Det framkommer av kommuneloven § 23, nummer 2, at kommunens administrasjonssjef skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Denne bestemmelsen 

understreker rådmannens ansvar for å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, og 

herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Det er verd å påpeke at kravet om 

internkontroll også er nedfelt i flere av særlovene som regulerer virksomheten i kommunene, 

eksempelvis forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 

1996 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 2002. 

 

COSO-rapporten,
1
 som ble oversatt til norsk i 1996, har fått en sentral og dominerende 

posisjon når det kommer til å sette rammer for internkontroll. I rapporten defineres 

internkontroll som “(..) en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styrende organer, 

ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen 

følgende områder: 

 Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig regnskapsrapportering 

 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

 

I denne undersøkelsen vil fokuset være rettet mot internkontroll knyttet til økonomistyringen i 

Hammerfest kommune. 

 

Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter
2
: 

 

1.Kontrollmiljø 

Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne 

komponenten omfatter menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier, 

holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet også organisering, 

ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten. 

 

2.Risikovurderinger 

Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten og dens aktiviteter. 

Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle risikoer for at virksomheten 

ikke skal nå sine mål. Denne analysen danner grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen iverksetter 

for å kontrollere disse risikoene. 

Risiko kan defineres som "en samling av alle interne og eksterne faktorer som påvirker vår 

evne til å nå mål eller å oppfylle formålet." Risiko oppstår like mye fra faren for at noe 

fordelaktig ikke vil skje ("tapte muligheter"), som trusselen for at noe galt vil skje, eller avvik 

fra forventet resultat". 

                                                 
1
 Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992 

2
 Kilde: COSO 
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Risiko kan identifiseres ved å stille et eller flere av spørsmålene: Hva kan gå galt? Hvilke nye 

muligheter kan gå tapt? Hvor er det stor usikkerhet?  

3.Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.  

 

4.Informasjon og kommunikasjon 

Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og flyte fritt horisontalt så vel som vertikalt 

i organisasjonen. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal muliggjøre 

ivaretakelsen av ansvaret som den enkelte har blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk 

informasjon er viktig som styringsinformasjon for ledelsen og de politiske beslutningstakerne. 

Informasjon bør være oppdatert til enhver tid og finne sted så ofte at ansvarlig 

beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt 

må iverksettes. Informasjonen skal være: tilstrekkelig, aktuell, nøyaktig og pålitelig, samt 

tilgjengelig. Det er viktig at de ansatte er bevisste over plikten til å søke relevant informasjon 

for sitt arbeid.  

 

5.Oppfølging og overvåkning 

Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid. 

Oppfølgingen kan skje kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, ved 

frittstående evalueringer eller som en kombinasjon av de to. Mangler i den interne kontrollen 

bør rapporteres til ledelsen, og informasjon om alvorlige forhold bør tilflyte toppledelsen og 

styret. Gjennomførte risikovurderinger vil lette oppfølgingsansvaret fordi ledelsen vil ha et 

bedre grunnlag for å vite hvilke områder/funksjoner man bør rette oppmerksomheten mot. 

 
Figur 1: Komponenter i internkontrollen (Kilde: COSO) 

 
 

 

Ut fra foregående bestemmelser og anerkjent teori kan følgende revisjonskriterier utledes: 

 Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lov, forskrift 

og instrukser 

 Rådmannen skal påse at forvaltningen har en betryggende kontroll 



Økonomistyring 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 8 

 

 Rådmannen har ansvar for å etablere et tilfredsstillende og formalisert 

internkontrollsystem 

 

Økonomistyring 

Økonomistyring er et relativt vidt begrep med mange definisjoner. En måte å definere 

begrepet på er: “Økonomistyring er den aktiviteten i en organisasjon som tar sikte på å styre 

ressursbruken mot maksimering av overordnede mål.”
3
 En annen måte å definere begrepet på 

er: “Økonomistyring er ledelse rettet mot å nå økonomiske mål.”
4
 

 

Økonomistyring omfatter de aktiviteter og prosesser som finner sted på strategisk så vel som 

operativt nivå i en virksomhet. Strategisk nivå omfatter strategier og planlegging. 

Operasjonelt nivå omfatter aktiviteter som budsjettering, rapportering og eventuelle 

korrigerende tiltak. Årsbudsjettet fungerer som et slags bindeledd mellom strategisk og 

operativt nivå. God forankring i ledelsen er en forutsetning for å oppnå en formålstjenlig 

økonomistyring. Det må etableres formålstjenlige strukturer, systemer og rutiner. Videre må 

det også etableres dokumenterte, konkrete og klart definerte prosesser. Kompetanse innenfor 

det økonomiske området er også en forutsetning for å sikre kvalitet på økonomistyringen. I 

tillegg må virksomheten ha datasystemer og verktøy som sikrer at ledelsen på alle nivåer er i 

stand til å gjennomføre en løpende økonomisk planlegging og oppfølging av den økonomiske 

situasjonen.  

 

Ut fra ovenstående teori kan følgende revisjonskriterier utledes: 

 Økonomistyringen bør være forankret i ledelsen 

 Det bør foreligge en viss økonomikompetanse 

 Det bør foreligge et hensiktsmessig økonomistyringsverktøy (eksempelvis 

datasystemer) 

 Det bør gjennomføres systematisk oppfølging og rapportering 

 

  

                                                 
3
 Pettersen, Magnussen, Nyland og Bjørnenak (2008): Økonomi og helse. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 

4
 Busch, Johnsen, Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige. Universitetsforlaget 
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1.4.3 Oversikt over problemstillinger og revisjonskriterier 

I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hovedproblemstillinger, 

underproblemstillinger og revisjonskriteriene som legges til grunn for å vurdere kommunens 

virksomhet. 

 
Tabell 1: Kobling mellom problemstillinger, underproblemstillinger og revisjonskriterier 

Problemstillinger Underproblemstillinger Revisjonskriterier 

Hvordan er situasjonen i 

Hammerfest kommune? 

Hvordan er kommunen organisert?  

 

 

 

Problemstillingen er 

deskriptiv (beskrivende) 

 

 

Hvordan er bemanningssituasjonen? 

Hvordan er sykefraværet? 

Hvordan er ressursbruken? 

Er økonomistyringen i 

Hammerfest kommune 

tilfredsstillende? 

 

Er budsjettet realistisk? Kommuneloven § 46 nr.3 

 

Forskrift om årsbudsjett § 6 

Er det etablert en betryggende 

kontroll? 

Kommuneloven § 23, nr. 2 

 

Rammeverk for 

internkontroll 

Er rapporteringen tilfredsstillende? Kommuneloven § 47 

 

Forskrift om årsbudsjett § 10 

 

Rammeverk for 

internkontroll 

 

1.5 Metode 

1.5.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har vært en kombinasjon av intervju, dokumentanalyse, samt statistiske analyser. En 

kombinering av ulike metoder gir et bredere datagrunnlag, og følgelig sikrere basis for 

tolkning.  

 

I dokumentanalysen har relevante og sentrale kommunale dokumenter blitt gjennomgått, blant 

annet regnskap og budsjett, økonomiplaner, årsmeldinger og handlingsplaner. Gjennom 

dokumentanalysen har vi også undersøkt hvordan kommunen er organisert. 

 

Videre har vi gjennomført intervju med personer som er relevante i vår undersøkelse.  
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Vi har også benyttet regnskapstall og KOSTRA-data i framstillingen av kommunens 

økonomi. KOSTRA har også vært datagrunnlaget for vår sammenligning av Hammerfest 

kommune med andre kommuner.
5
 

1.5.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Det vil si at dataene skal være relevante for problemstillingene i 

undersøkelsen. Vi mener vi har relevante data til å svare på problemstillingene. Det er likevel 

viktig å være klar over at vi ikke har undersøkt alle faktorene som påvirker økonomistyringen 

i kommunen, men har foretatt et utvalg av sentrale momenter. Vi har ikke vurdert hvorvidt 

prioriteringer gjort av politikere er riktige. Vi har heller ikke vurdert administrative 

prioriteringer og faglige vurderinger som har innvirkning på økonomien, eksempelvis i 

tilknytning til organisering og utnyttelse av ressurser i forbindelse med turnus og vikarbruk. 

Det er imidlertid klart at slike vurderinger vil medføre konsekvenser for kommunens 

økonomi.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at 

data som samles inn er gyldige og pålitelige, har de blitt kvalitetssikret. Rapporten er 

kvalitetssikret av oppdragsansvarlig/revisjonssjef, og fakta i rapporten er verifisert av 

informantene. 

 

 

 
 

 

 

  

                                                 
5
 Statistisk Sentralbyrå (SSB) deler landets kommuner inn i grupper basert på befolkningstall og økonomiske 

rammevilkår. Hammerfest kommune tilhører kommunegruppe 16. 
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2. HVORDAN ER SITUASJONEN I HAMMERFEST KOMMUNE? 
 

2.1 Strukturell og økonomisk utvikling 

I tillegg til kommunale inntekter, er befolkningsstatistikk en viktig og nødvendig faktor i 

forståelsen av en kommunes økonomiske situasjon. Kommunene i Norge får rammeinntekter 

på bakgrunn av flere variabler, men den mest sentrale fordelingsnøkkelen er imidlertid 

befolkningsantall. Befolkningsstatistikk hentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for årene 

1951-2011 viser en positiv og jevn befolkningsvekst for Hammerfest kommune. Kommunen 

har hatt en økning på 5800 innbyggere på 50 år.
6
 I følge en analyse utarbeidet av Norut Alta

7
 

har både senterkommuner og småkommuner utmerket seg med positiv befolkningsutvikling i 

Finnmark i 2010. Sammenlignet med de øvrige kommunene i Finnmark, har imidlertid 

Hammerfest hatt en relativt beskjeden befolkningsvekst. Kommunens folkemengde økte med 

22 innbyggere fra 1.1.2010 til 1.1.2011.
8
  

Kommunen fikk en oppsving da Stortinget i 2002 godkjente utbyggingen av gassfeltet 

Snøhvit utenfor kysten av Finnmark.
9
 Den 21. august 2007 ble gass direkte fra Snøhvitfeltet 

sluppet inn i anlegget på Melkøya. Øya ligger like utenfor Hammerfest by, og har anlegg for 

mottak og prosessering av naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.
10

 Med utbyggingen av 

gassfeltet kom økt aktivitet, etablering av nye virksomheter, vekst i sysselsetting og vekst i 

folketallet. Tilflytting og vekst i folketallet medfører økte skatteinntekter for kommunen, 

næringslivet får flere forbrukere og flere nyetableringer og satsninger finner sted.  

Tabell 2: Oversikt over kommunens inntektsutvikling fra 2005 til 2011
11

 (Kilde: kommuneregnskapet) 

 Regnskap 

2005 

Regnskap 

2006 

Regnskap 

2007 

Regnskap  

2008 

Regnskap 

2009 

Regnskap 

2010 

Regnskap 

2011 

Brukerbetalinger 22 968 766 23 220 560 23 843 763 25 686 221 26 899 701 28 515 272 29 439 133 

Andre salgs- og 

leieinntekter 

60 689 770 59 601 673 60 041 542 56 569 478 61 383 158 68 420 943 73 212 447 

Overføringer med 

krav til motytelse 

127 488 182 141 747 155 164 916 815 196 749 307 162 846 616 165 127 880 122 468 473 

Statlige ramme-

overføringer* 

 

123 349 577 

 

121 120 970 

 

102 665 813 

 

119 744 049 

 

179 411 811 

 

194 131 691 
 

263 829 089 

Andre 

overføringer 

 

177 330 

 

30 000 

    

504 000 
 

25 000 

Skatt på inntekt 

og formue 

186 711 269 239 978 981 278 883 504 269 257 193 228 858 241 227 425 015 223 957 270 

Eiendomsskatt** 55 498 546 102 284 839 124 368 611 154 676 484 161 558 748 162 907 032 162 094 582 

Sum inntekter 576 883 442 687 984 180 754 720 051 825 082 734 820 958 277 847 031 835 875 025 996 

*Tallene som presenteres er den totale summen av rammetilskudd og andre statlige overføringer  

**Kommunen innførte eiendomsskatt i 2003 

  

Tabell 2 viser kommunens driftsinntekter de siste seks årene. Vi ser av tabellen at det har vært 

en vekst på de fleste områder siden 2005. Sum driftsinntekter har økt med om lag 300 

                                                 
6
 http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/tab/2004.html  

7
 http://finnmarkstatistikken.norut.no/images/stories/befolkning/fa_befolkningsutvikling_240211.pdf  

8
 http://www.ssb.no/folkendrkv/tab-2012-02-23-02.html  

9
 http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=field&nav2=PageView|All&nav3=2053062  

10
 http://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya  

11
 Merk at tallene for 2011 er ureviderte tall. 

http://no.wikipedia.org/wiki/2007
http://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya
http://no.wikipedia.org/wiki/Naturgass
http://no.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B8hvitfeltet
http://no.wikipedia.org/wiki/Barentshavet
http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/tab/2004.html
http://finnmarkstatistikken.norut.no/images/stories/befolkning/fa_befolkningsutvikling_240211.pdf
http://www.ssb.no/folkendrkv/tab-2012-02-23-02.html
http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=field&nav2=PageView|All&nav3=2053062
http://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya
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millioner kroner, hvilket er en markant økning. Ifølge en rapport utarbeidet av Norut Alta
12

 

mottar kommunen en årlig eiendomsskatt på rundt 120 millioner kroner fra StatoilHydro for 

anlegget på Melkøya. Dette er et høyere beløp enn de overføringene kommunen mottar over 

det kommunale inntektsfordelingssystemet.  

 

Hammerfest kommunes skatteinntekter (skatt på inntekt og formue) har gått ned om lag 55 

millioner kroner fra 2007 til 2011. Det framgår av årsrapport for 2009 at; «Skatteinngangen i 

2009 er 40,4 mill.kr. lavere enn året før. Dette skyldes endring i fordelingstallet som ble 

redusert med 7,3 %. Overføringene fra andre kommuner ble betydelig lavere enn 

Skattedirektoratet la til grunn ved beregningene.»
13

 Fordelingstallene gir ulike utslag blant 

kommunene; noen får økt fordelingstall mens andre får reduksjoner. Fordelingstallene 

fordeler skatteinntekter i henhold til bostedskommune. Inn- og utflytting av arbeidskraft gir 

Hammerfest kommune større svingninger enn andre sammenlignbare kommuner. 

Sysselsettingen i Hammerfest var på det høyeste i 2006. Da var over 30 prosent av de som 

jobbet i byen pendlere, omtrent likt fordelt på norske pendlere og utenlandske arbeidere på 

korttidsopphold. I tillegg var det trolig en del arbeidere i bedrifter registrert andre steder som 

hadde kortere oppdrag i Hammerfest, og som derfor ikke registrerte aktivitet og sysselsetting i 

byen. Etter at utbyggingen var ferdig og Snøhvitanlegget gikk over i driftsfasen har 

sysselsettingen stabilisert seg på et noe lavere nivå, fordi pendlingen er redusert. Ved 

utgangen av 2010 var 80 % av de sysselsatte bosatt i Hammerfest, mens 12 % var 

innenlandske pendlere og 8 % utenlandske arbeidere på korttidsopphold.
14

 

2.2 Hvordan er kommunen organisert? 
Fram til 1. januar 2010 var Hammerfest kommune organisert i syv ulike sektorer, som hver 

ble ledet av en sektorleder. Fra og med 1. januar 2010 har kommunen vært organisert i tre 

ulike sektorer. Hver sektor ledes av en kommunalsjef som inngår i rådmannens ledergruppe. 

Kommunalsjefen har ansvaret for driften og tjenestene som leveres av sektoren. Sektorene har 

også ulike enheter knyttet til sitt område. Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, der 

vi finner rådmannen øverst, deretter de tre sektorene under ledelse av den enkelte 

kommunalsjef.  

 

Sentraladministrasjonen er en samlebetegnelse på kommunens sentrale stabs- og 

støttefunksjoner. Sentraladministrasjonen leverer stab- og støttetjenester til organisasjonen, 

sekretariatfunksjoner for politiske organer og politisk ledelse, og publikumsservice. 

Organiseringen av Hammerfest kommune kan illustreres slik det framgår av figuren på neste 

side. 
  

                                                 
12

 Norut Alta: Rapport 2009:3 Dette er Snøhvit. Sluttrapport fra følgeforskningen av Snøhvitutbyggingen 2002-

2008 
13

 Fordelingstall: Fastsatt prosentvis fordeling av skatt og trygdeavgift i en kommune mellom skattekreditorene. 

Grunnlag for fastsettelsen er forventet utlignet skatt eller faktisk utlignet skatt i den enkelte kommune. 

Fordelingstall fastsettes hver for seg for henholdsvis personlige skatteytere og upersonlige skattytere for det 

enkelte inntektsår, jf. Forskrift om gjennomføringen av fordeling av skatt mv. mellom skattekreditorer § 1 nr. 3. 
14

 Ivar Lie, Norut Alta: Arbeidskraften kom utenfra (Finnmark Dagblad, 9.12.11, s. 4) 
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Figur 2: Administrativ organisering av Hammerfest kommune, 2010 (Kilde: kommunens hjemmeside) 

 
 

2.3 Hvordan er bemanningssituasjonen? 
 

2.3.1 Grunnbemanning 

 
Tabell 3: Årsverk i Hammerfest kommune, 2008-2011

15
 

 2008 2009 2010 2011 

Årsverk - 876 917 927 

 

I 2009 hadde kommunen 876 årsverk, mens det i 2011 ble oppgitt at kommunen totalt hadde 

927 årsverk, tilsvarende en økning på 51 årsverk på to år. 
 

Tabell 4: Ansatte i Hammerfest kommune, 2008-2011
16

 

 2008 2009 2010 2011 

Ansatte - 1131 1168 1091 

 

                                                 
15

 Det framgår av epost fra økonomisjef av 30. januar 2012 at det ikke finnes sammenlignbare tall for 2008. 
16

 Det framgår av epost fra økonomisjef av 30. januar 2012 at det ikke finnes sammenlignbare tall for 2008. 
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Tabell 4 viser at Hammerfest kommune hadde en nedgang i antall ansatte fra 2009 til 2011. I 

løpet av to år har antall ansatte i kommunen blitt redusert med 40 stykker. Det framgår av 

årsrapportene for undersøkelsesårene at bemanningssituasjonen i kommunen preges av mange 

vakante stillinger, mangel på kvalifiserte ansatte – både faste og midlertidige, og generelle 

rekrutteringsproblemer. Dette er gjennomgående for alle sektorer.  

 

På spørsmål vedrørende mulige årsaker til nedgangen i antall ansatte parallelt med økningen i 

antall årsverk, svarer økonomisjefen at kommunen i 2011 har ført en langt mer presis 

statistikk, der eksempelvis støttekontakter, politikere og andre som har hatt tilfeldige oppdrag 

for kommunen er utelatt. Økonomisjefen føyer til at det er første gang kommunen har hatt en 

slik gjennomgang.
17

 

 

2.4 Hvordan er sykefraværet? 
 
Tabell 5: Sykefravær i Hammerfest kommune, 2008-2011 

 2008 2009 2010 2011 

Barn og unge 

Samfunn og utv. 

Helse og omsorg 

Kommunen totalt 

- 

- 

- 

10,7 % 

- 

- 

- 

9,8 % 

10 % 

6,1 % 

11,5 % 

9,4 % 

10,7 % 

5,7 % 

12,5 % 

10 % 

 

Tabell 5 viser sykefraværet i kommunen over en fireårsperiode. Omorganiseringsprosessen 

der kommunen gikk fra syv til tre sektorer (jf. kap. 2.2), ble satt i gang høsten 2009. En har 

dermed ikke et reelt sammenligningsgrunnlag for tidligere år for de nåværende sektorene, og 

tabellen presenterer følgelig en oversikt over sykefraværet for 2010 og 2011. Unntaket er 

kommunens totale sykefravær over en fireårsperiode. Vi ser at det totale sykefraværet har 

vært relativt konstant, men med en liten nedgang, før det i 2011 er en liten økning igjen. 

Helse- og omsorgssektoren og barn- og ungesektoren har hatt en økning i sykefraværet, mens 

sektor for samfunn og utvikling har hatt en liten nedgang. 

 

Det framgår av årsrapporten for 2010 at målet for reduksjon av sykefravær var at kommunen 

innen 2010 skulle være på landsgjennomsnittet. Dette målet er imidlertid ikke nådd.
18

 

Hammerfest kommune har inngått en IA-avtale
19

 som løper fram til 31. desember 2013. I 

tillegg har kommunen sterk fokus på raskere og mer effektiv oppfølging av sykemeldte, med 

mål om å få den sykemeldte tilbake i arbeid.  

 

  

                                                 
17

 Jf. epost fra økonomisjefen av 28. mars 2012. 
18

 Jf. Årsrapport for 2010, s. 38. 
19

 Inkluderende Arbeidsliv (IA) stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, som er inngått 

mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide 

(Kilde: NAV). 
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2.5 Hvordan er ressursbruken? 
 
2.5.1 Regnskapstall 2008/2009/2010/2011 
 
Tabell 6: Brutto driftsresultat for Hammerfest kommune, 2008-2011 (Kilde: årsregnskap og årsrapporter)  

 2008 2009 2010 2011* 

Budsjett** 

Regnskap 

Avvik 

151 144 000 

117 316 925 

33 827 075 

84 377 542 

23 220 140 

61 157 402 

58 457 203 

48 453 526 

10 003 677 

25 868 953 

19 666 514 

6 202 439  
*Merk at tallene for 2011 er ureviderte regnskapstall 

**Regulert budsjett 

 

Av tabell 6 kan vi lese Hammerfest kommunes driftsresultat over en fireårsperiode. Tallene 

viser driftsresultat etter inntekter er trukket fra utgifter (brutto driftsresultat). En 

sammenligning av regnskapstallene viser at brutto driftsutgifter har gått ned 97,6 millioner 

kroner på fire år. Kommunen har hatt positive avvik i forhold til budsjett alle fire årene, og 

avviket mellom budsjett og regnskap er størst i 2009.  

 
Tabell 7: Regnskapstall, Hammerfest kommune, 2008-2011 (Kilde: årsregnskap og årsrapporter) 

 2008 2009 2010 2011* 

Lånegjeld 

 

Netto driftsresultat 

 

Netto driftsresultat 

i prosent av brutto 

driftsinntekter
20

 

1 273 058 247 

 

75 970 106 

 

10,7 % 

1 360 636 931 

 

-26 397 028 

 

-3,3 % 

704 612 599 

 

-10 822 218 

 

-1,3 % 

739 697 737 

 

-159 742 

 

-0,02 % 

*Merk at tallene for 2011 er ureviderte regnskapstall 

 

Tabell 7 viser at Hammerfest kommunes lånegjeld økte fra 2008 til 2009, før vi ser en 

reduksjon i 2010. Ureviderte regnskapstall viser imidlertid en liten økning i 2011. 

Reduksjonen i kommunens lånegjeld skyldes at låneporteføljen for kommunens totale 

eiendomsmasse ble overført fra Hammerfest kommune til Hammerfest Eiendom KF i 2010.
21

 

Kommunen har en svært høy gjeldsgrad, og er sårbar for rentesvingninger. Netto driftsresultat 

har vært negativt de siste tre årene, og ifølge årsrapport for 2010 har kommunen brukt opp 

hele disposisjonsfondet.  

 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir av Statistisk Sentralbyrå (SSB) pekt 

på som et adekvat mål for å vurdere tilstanden på en kommunes økonomi. Ifølge SSB er et 

netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 3 % over en periode en indikasjon på 

                                                 
20

 Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultat eksterne 

finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter 

(omløpsmidler) samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at 

disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til 

senere bruk. (Kilde: SSB/KOSTRA) 
21

 Hammerfest Eiendom KFs formål er å kjøpe, selge, leie/utleie, bygge, utvikle og forvalte eiendommer for 

Hammerfest kommune og annet som hører inn under forannevnte virksomhet. Foretaket har fra 1.januar 2010 

hatt forvaltningsansvaret for hele kommunens eiendomsmasse (jf. kommunestyrevedtak 12. desember 2008 (sak 

95/08). 
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en “sunn” økonomi og en økonomisk handlefrihet. Staten anbefaler en handlefrihet på 3-5 %. 

Tallene i tabell 7 viser imidlertid at Hammerfest kommune i tre av undersøkelsesårene har 

hatt en svært redusert handlefrihet. Det framgår av Hammerfest kommunes årsrapport for 

2010 at: “Driftsreduksjoner må skje på alle områder og alle politiske og administrative 

beslutninger framover må ta hensyn til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. 

Investeringer og driftstiltak som ikke er helt nødvendig for å sikre en fortsatt vekst i 

Hammerfest må revurderes, og eventuelt utsettes.”  

 

2.6 Ressursbruken i Hammerfest kommune sammenlignet med andre 
kommuner 
 

Med visse forbehold er det mulig å benytte seg av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KOSTRA 

for å sammenligne kommuners økonomiske og ressursmessige situasjon. Det er imidlertid 

verd å påpeke at KOSTRA-tall må brukes med forsiktighet, da det ofte ligger naturlige 

forklaringer bak en kommunes tilsynelatende lave produktivitetsscore. Det er derfor alltid 

nødvendig å se bak tallene. I tillegg er det verd å påpeke at rapporteringen til KOSTRA har 

vært problematisk for mange kommuner.  

 

Det framgår av samtale med rådmann og økonomisjef at Hammerfest kommune ofte benytter 

KOSTRA for å sammenligne kommunens økonomiske situasjon med sammenlignbare 

kommuner. Sammenligningene benyttes blant annet i kommunens årsrapporter. Det er 

imidlertid verd å påpeke at Hammerfest kommune tilhører kommunegruppe 16, ikke 

kommunegruppe 12 slik det vises til i årsrapportene. 1. januar 2008 foretok SSB/KOSTRA 

endringer i inndelingen av kommunegruppene med bakgrunn i endringer i kommunenes 

strukturelle og økonomiske situasjon, og ved denne inndelingen gikk Hammerfest kommune 

over fra kommunegruppe 12 til kommunegruppe 16.
22

 

 

Kommunegruppe 12, som Hammerfest fram til 2008 tilhørte, består av tolv mellomstore 

kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter. 

Kommunene som inngår i kommunegruppen er; Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, 

Sunndal, Meløy, Fauske, Lenvik, Vadsø, Alta og Sør-Varanger. 

 

Kommunegruppe 16, som Hammerfest fra 2008 har tilhørt, består av de ti kommunene med 

høyest frie disponible inntekter per innbygger. Kommunene som inngår i kommunegruppen 

er; Bykle, Sirdal, Forsand, Eidfjord, Modalen, Aurland, Aukra, Tydal, Røyrvik og 

Hammerfest. 
 

Økonomisjef i Hammerfest kommune forklarer at kommunen har valgt å sammenligne seg 

med kommunegruppe 12, også etter at den nye inndelingen fant sted i 2008. Økonomisjefen 

begrunner dette med at Hammerfest ligger svært langt under snittet for kommunegruppe 16, 

og at de i så måte ikke finner det relevant å sammenligne seg med denne gruppen. I denne 

sammenheng er det verd å påpeke at kommunene står fritt til å foreta egne sammenligninger 

mellom ulike kommuner og kommunegrupper. I denne undersøkelsen har vi imidlertid valgt å 

benytte den kommunegruppen som Hammerfest kommune tilhører, i tillegg til Finnmark og 

landets kommuner for øvrig.    
  

                                                 
22

 Jf. epost fra Statistisk Sentralbyrå av 17. november 2011, samt epost fra KOSTRA-ansvarlig hos 

Fylkesmannen i Finnmark av 6. desember 2011. 
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Tabell 8: Finansielle nøkkeltall for Hammerfest kommune og sammenligningskommunene, 2011 (Kilde: 

SSB/KOSTRA) 

A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter – nivå 2 

 

 

2.1 Finansielle nøkkeltall i prosent av 

driftsinntektene 

Hammerfest 

2011 

KG-16 

2011 

Finnmark 

2011 

Alle 

kommuner 

2011 

Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,2 5,0 2,3 1,6 

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,02 6,5 2,0 2,0 

Rente- og avdragsutgifter netto, i prosent av brutto 

driftsinntekter 

5,2 3,0 4,0 3,1 

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 52,6 43,3 72,2 52,3 

Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 197,3 164,0 215,2 185,4 

 

1.4 Nøkkeltall i kroner per innbygger 

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger 86 105 112 736 81 132 62 869 

Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger 64 448 89 256 66 550 49 012 

Netto lånegjeld i kroner per innbygger 46 346 51 323 59 914 33 470 

 
 

2. Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder 

2.1 Brutto driftsutgifter 

Brutto driftsutg. adm, styring og fellesutg, i prosent av 

totale brutto driftsutgifter 

9,3 10,5 9,0 6,7 

Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto 

driftsutgifter 

11,2 8,6 9,3 12,3 

Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av 

totale brutto driftsutgifter 

19,5 17,3 21,3 20,9 

Brutto driftsutgifter, kommunehelse, i prosent av totale 

brutto driftsutgifter 

4,4 4,7 5,3 3,8 

Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale 

brutto driftsutgifter 

22,4 21,7 25,2 26,4 

 

Tabell 8 viser noen utvalgte finansielle nøkkeltall for Hammerfest kommune for 2011 

(ureviderte tall). Sammenlignet med kommunegruppe 16, som Hammerfest tilhører, har 

kommunen et relativt lavt brutto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Kommunen har 

også de høyeste rente- og avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. Netto lånegjeld er 

også relativt høy, sammenlignet med kommunegruppen. Den langsiktige gjelden i prosent av 

brutto driftsinntekter er høyere enn snittet for kommunegruppen og snittet for landets 

kommuner for øvrig, men likevel under snittet for Finnmark. Netto lånegjeld per innbygger er 

lavere i Hammerfest enn kommunegruppen og Finnmark, men likevel høyere enn snittet for 

landets kommuner for øvrig. 

 

Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger er høyere i Hammerfest kommune enn snittet for 

Finnmark og landets kommuner for øvrig. Likevel er utgiftene lavere enn snittet for 

kommunegruppen. Korrigerte brutto driftsutgifter er imidlertid betydelig lavere enn 

kommunegruppen.  

 

Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder sier noe om kommunens prioritering av tjenestene. Av 

tabellen kan vi lese at Hammerfest kommune bruker 9,3 % av sine totale brutto driftsutgifter 

til administrasjon, styring og fellesutgifter, og dermed ligger under gjennomsnittet for 

kommunegruppen men over de andre sammenligningskommunene. Videre bruker kommunen 
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11,2 % til barnehager, som er en høyere andel enn sammenligningskommunene. Snittet for 

landets kommuner er likevel litt høyere. 19,5 % av kommunens brutto driftsutgifter går til 

grunnskoleopplæring, som er høyere enn kommunegruppen. Hammerfest bruker 4,4 % til 

kommunehelse, hvilket er nest lavest av kommunene vi sammenligner med. Dette gjelder 

også pleie og omsorg. 

 
Figur 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2011 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 3 viser Hammerfest og sammenligningskommunenes netto driftsresultat i prosent av 

brutto driftsinntekter over en treårsperiode. Netto driftsresultat er et utrykk for kommunenes 

økonomiske handlingsrom. Som nevnt tidligere er et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av 

brutto driftsinntekter over en tidsperiode på minimum tre år ansett som et tegn på en sunn 

kommuneøkonomi. Vi ser en markant nedgang, fra 9,2 % i 2008 til -3,2 % i 2009. Dette 

tilsvarer en nedgang på hele 12 prosentpoeng. I 2010 ser vi en svak økning fra foregående år, 

tilsvarende 2,1 prosentpoeng. Vi ser også en svak økning fra 2010 til 2011. Hammerfest 

kommunes netto driftsutgifter i prosent av brutto driftsutgifter ligger betydelig lavere enn 

kommunegruppen, og lavere enn de andre sammenligningskommunene. 
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Figur 4: Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 (Kilde: 

SSB/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 4 viser brutto driftsutgifter til barnehager i prosent av kommunenes totale brutto 

driftsutgifter. Tallene sier noe om hvor stor andel av kommunens totale brutto driftsutgifter 

som går til barnehagene. Vi ser at Hammerfest kommune forholder seg relativt stabil på rundt 

11 % i undersøkelsesårene, hvilket er en høyere prosentandel enn kommunegruppen og 

kommunene i Finnmark for øvrig. Hammerfest ligger imidlertid under snittet for alle 

kommuner i landet. 

 
Figur 5: Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 (Kilde: 

SSB/KOSTRA) 

 

 
 

Av figur 5 kan vi lese kommunenes prosentandel av de totale brutto driftsutgiftene som går til 

grunnskoleopplæring. Figuren viser at Hammerfest kommune bruker mindre på 

grunnskoleopplæring enn kommunene i Finnmark og landet for øvrig. Kommunen ligger 

likevel over snittet for kommunegruppen.  
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Figur 6: Brutto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2008-2011 (Kilde: 

SSB/KOSTRA) 

 

 
 

Figur 6 viser kommunenes brutto driftsutgifter til pleie og omsorg i prosent av de totale brutto 

driftsutgiftene. Vi ser at Hammerfest kommune ligger under snittet for 

sammenligningskommunene. Unntaket er i 2010 og 2011, der Hammerfest ligger henholdsvis 

0,5 og 0,7 prosentpoeng over kommunegruppen. I snitt går en mindre andel av utgiftene til 

pleie og omsorg i Hammerfest kommune enn i kommunene vi sammenligner med. 

 

 

2.7 Konklusjon 
 

Hvordan er kommunen organisert? 
Hammerfest kommune har vært gjennom en stor omorganisering, der kommunen har gått fra 

syv til tre sektorer. Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, der vi finner rådmannen 

øverst, deretter de tre sektorene (barn og unge, samfunn og utvikling, helse og omsorg) under 

ledelse av den enkelte kommunalsjef. 
 

Hvordan er bemanningssituasjonen? 

Bemanningssituasjonen i Hammerfest kommune er preget av et relativt stort antall vakante 

stillinger, rekrutteringsproblemer og mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

 

Hvordan er sykefraværet? 

Hammerfest kommunes totale sykefravær har vært relativt konstant over en treårsperiode, 

men med en liten nedgang. Omorganiseringen der kommunen gikk fra syv til tre sektorer (jf. 

2.2), ble iverksatt høsten 2009. En har dermed ikke et reelt sammenligningsgrunnlag for 

tidligere år for de nåværende sektorene. 

 

Hvordan er ressursbruken? 

Hammerfest kommunes netto driftsresultat var negativt i 2009, 2010 og 2011. Netto 

driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en nedgang på 10,9 prosentpoeng, fra 

henholdsvis 10,7 % i 2008 til -0,2 % i 2011. Dette vitner om en svært redusert handlefrihet. I 

tillegg til den svært reduserte handlefriheten, har Hammerfest de høyeste rente- og 

avdragsutgiftene i prosent av brutto driftsinntekter, høyest netto lånegjeld og et av de høyeste 

snittene for langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter blant kommunene vi 

sammenligner med. 
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3. ER ØKONOMISTYRINGEN I HAMMERFEST KOMMUNE 
TILFREDSSTILLENDE? 

 

I lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven),
23

 med tilhørende forskrifter,
24

 

oppfordrer staten kommunene til å drive mål- og rammestyring. Regelverket er rammepreget, 

og det er derfor nødvendig for kommunene å ha mer detaljerte regler for økonomiområdet i et 

eget økonomireglement. 

 

Kommunestyret i Hammerfest kommune vedtok 8.desember 2011 (sak 106/11) et budsjett- og 

økonomireglement. Det framgår av reglementet (kap. 2) at formålet er å: «beskrive 

hovedreglene for den økonomiske styringen av kommunen. Det skal klargjøre det ansvar og 

den myndighet de politiske organer og administrasjonen har for den økonomiske 

virksomheten». Reglementet skal også bidra til å sikre: 

 Effektiv utnyttelse av kommunens ressurser 

 Etisk og økonomisk forsvarlig håndtering av verdier 

 En involverende budsjettprosess 

 Et effektivt system for rapportering og budsjettavvik 

 

Andre reglementer som regulerer økonomistyringen i kommunen er: 

 Administrativt delegasjonsreglement for Hammerfest kommune  

 Delegasjonsreglement for Hammerfest kommune  

 Reglement for Hammerfest kommunes finansforvaltning 

 Økonomiske handlingsregler for Hammerfest kommune 

 

3.1 Budsjettprosessen  
Det framgår av Hammerfest kommunes budsjett- og økonomireglement (kap. 5) at 

budsjettarbeidet starter i september. Med bakgrunn i gjeldende økonomiplan, fjorårets 

regnskap, regnskap 2.kvartal, eventuell budsjettregulering, og kommuneøkonomi- 

proposisjonen orienterer rådmannen i kommunestyret om foreløpige budsjettrammer for det 

kommende året. Kommunestyret skal på dette møtet også kunne komme med innspill på tiltak 

som de ønsker at administrasjonen skal innarbeide i budsjett og økonomiplanen. Sektorene og 

virksomhetene skal senest i august starte arbeidet med å kontrollere og dokumentere sitt 

detaljbudsjett for å avklare hvor mye som medgår til bundne utgifter (lønn og pensjon til 

hjemlede stillinger og andre kontraktsfestede kostnader) og hvor mye som er gjenstand for 

reell prioritering. I dette arbeidet må det særlig følges opp at detaljeringen av budsjettet støtter 

opp under de mål kommunestyret har vedtatt. Hvis gjennomgangen av 

virksomhetsbudsjettene viser at virksomheten mangler nødvendige ressurser, må inndekning 

fra ikke bundne budsjettmidler i andre virksomheter i sektoren drøftes på sektornivå. Denne 

drøftingen vil så munne ut i et eventuelt samlet innspill fra sektoren på nødvendig justering av 

foreløpig ramme. Rådmannen fremmer sitt budsjettforslag på basis av foreløpige rammer, 

sektorenes tilbakemelding på disse rammene, politiske føringer, statsbudsjettets føringer for 

kommuneøkonomien, vedtak i kommunestyret om tiltak som skal innarbeides i budsjettet og 

administrasjons forslag til nye tiltak på drift og investering. Når kommunestyrets 

                                                 
23

 Jf. kap. 8 og 9. 
24

 Forskrift om årsbudsjett § 46, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 48, forskrift om rapportering § 49, 

forskrift om garantier § 51 og forskrift om finansforvaltning § 52. 
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budsjettvedtak er fattet må sektorene snarest i samarbeid mellom sektorleder, 

økonomikonsulent og virksomhetsledere innarbeide eventuelle endringer i budsjettet.  

Når vedtatt detaljbudsjett foreligger skal kommunalsjef/ass.rådmann med faglig støtte av 

tildelt økonomikonsulent sikre at oppfølging av sektorens og virksomhetenes budsjett er en 

kontinuerlig prosess.
25

 

 

Det framgår av årsrapport for 2010 at budsjettarbeidet ikke er tilfredsstillende og må 

videreutvikles. En av informantene vi har snakket med i forbindelse med vår undersøkelse 

beskriver budsjettprosessen som bra, men synes ikke det er helt tydelig og forutsigbart når 

ting skal skje. «Når skal vi inn og diskutere?». En annen informant gir uttrykk for at det er 

ønskelig med en mer involverende budsjettprosess, spesielt i forhold til å dra virksomhetene 

mer med, men også i forhold til å involvere politikerne tidligere i budsjettprosessen.  

 

Det framgår videre av samtale med rådmannen at det ikke er gode prosesser og godt samspill 

mellom det administrative og det politiske nivå i kommunen. Den administrative og den 

politiske delen av budsjettprosessen er helt adskilt. Rådmannen forteller videre at 

administrasjonen har forsøkt å invitere til samarbeid med politikerne i budsjettprosessen, uten 

at dette har ført fram. Han beskriver overleveringsprosessen i Hammerfest kommune som 

annerledes enn i andre kommuner, da det ikke er noen overlappende periode i Hammerfest. 

Rådmannen understreker at det er ønskelig med mer samarbeid om budsjettarbeid og 

budsjettprosess. 

På spørsmål svarer et av medlemmene i økonomiutvalget at det ikke blir lagt noe særlig opp 

til felles drøfting av mål og prioriteringer mellom politisk og administrativ ledelse under 

budsjettprosessen. Økonomiutvalgsmedlemmet betegner samspillet mellom politikk og 

administrasjon i budsjettarbeidet som til dels bra, men medgir at samspillet til tider er dårlig. 

Informanten mener at økonomiutvalget er tilstrekkelig involvert i budsjettprosessen. 

Et annet av medlemmene i utvalget mener at det skal være et klart skille mellom politikk og 

administrasjon i budsjettarbeidet, men understreker samtidig at rammer, muligheter (både på 

inntekts- og kostnadssiden) bør diskuteres i fellesskap på forhånd. Informanten mener videre 

at kommunens administrasjon gjennom de tidlige diskusjonene med politikerne 

(økonomiutvalget) må avklare rammene; muligheter og utviklingstrekk i kommunens 

økonomi – både på generelt men også på særskilt grunnlag. Informanten understreker at 

politikerne kommer for sent inn i budsjettarbeidet. Flere av medlemmene av økonomiutvalget 

mener at utvalget ikke er tilstrekkelig involvert i budsjettprosessen. «Det er ikke tilstrekkelig 

samspill, en bør bygge opp et budsjett i tettere dialog!» 

 

En mer involverende budsjettprosess kan bidra til å forankre budsjettarbeidet bedre i 

organisasjonen En velfungerende beslutningsprosess krever gjensidig rolleforståelse blant 

politiske og administrative aktører. Det er et gjensidig ønske om et bedre samspill og en mer 

involverende budsjettprosess, både fra politikere og administrasjonen i Hammerfest 

kommune.  

 

 

                                                 
25

 Jf. Budsjett- og økonomireglement for Hammerfest kommune, s. 5. 
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3.2 Er budsjettet realistisk? 

3.2.1 Revisjonskriterier 
 

  «Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og 

utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.» 

(Kommuneloven § 46 nr. 3) 

 

 «Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle de forventede inntekter, innbetalinger og 

bruk av avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med 

uavhengig av om de kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang.» 

(Forskrift om årsbudsjett § 6) 

3.2.2 Data 
 

Forholdet mellom budsjett og regnskap 

På neste side følger sammenligninger av budsjett og regnskap for de tre sektorene i 

Hammerfest kommune. Sammenligningen vil kun omfatte budsjett- og regnskapstall for 2010 

og 2011. Grunnet omorganiseringen der kommunen gikk fra syv til tre sektorer
26

, har vi ikke 

et reelt sammenligningsgrunnlag for 2008 og 2009.  

 
Tabell 9: Budsjett og regnskap, barn og unge, 2010 og 2011 (Kilde: årsregnskapet)

27
 

 2010 2011* 

Budsjett** 

Regnskap 

Avvik 

149 030 000 

143 195 000 

5 835 000 

207 153 089 

204 990 834 

2 162 255 
*Merk at tallene for 2011 er ureviderte tall 

**Regulert budsjett 

 

Tabell 9 viser budsjett og regnskap for barn- og ungesektoren. Tabellen viser at sektoren har 

et mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 5,8 millioner kroner i 2010 og 2,1 millioner 

kroner i 2011.  
 

Tabell 10: Budsjett og regnskap, helse og omsorg, 2010 og 2011 (Kilde: årsregnskapet)
28

 

 2010 2011* 

Budsjett** 

Regnskap 

Avvik 

159 927 000 

174 001 000 

-14 074 000 

129 810 374 

153 206 265 

- 23 395 891 
*Merk at tallene for 2011 er ureviderte tall 

**Regulert budsjett 

 

Budsjett- og regnskapstallene for helse- og omsorgssektoren viser et merforbruk på 14 

millioner kroner i 2010. Ureviderte regnskapstall for 2011 viser et merforbruk på 23,3 

millioner kroner. 

 

                                                 
26

 Omorganiseringsprosessen startet høsten 2009, og den nye organisasjonsstrukturen var i drift fra 1. januar 

2010.  
27

 Tallene viser utgifter minus inntekter (netto) 
28

 Tallene viser utgifter minus inntekter (netto) 
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Tabell 11: Budsjett og regnskap, samfunn og utvikling, 2010 og 2011 (Kilde: årsregnskapet)
29

 

 2010 2011* 

Budsjett** 

Regnskap 

Avvik 

101 838 000 

101 209 000 

629 000 

81 706 659 

85 828 603 

- 4 121 944 
*Merk at tallene for 2011 er ureviderte tall 

**Regulert budsjett 

 

Tabell 11 viser at samfunn- og utviklingssektoren har hatt et mindreforbruk på 629 000 kr i 

2010. Ureviderte regnskapstall for 2011 viser at mindreforbruket er snudd til et merforbruk på 

4,1 millioner kroner. 

 

Som tabellene over viser, har det vært et mindreforbruk i barn- og ungesektoren både i 2010 

og 2011. Noen av forklaringene på mindreforbruket, gitt i årsrapporten for 2010, er vakante 

stillinger som følge av rekrutteringsutfordringer og sykefravær. I tillegg er det besparelse på 

skyssutgifter ved skolene i kommunen som følge av bassengmangel.
30

 Ureviderte 

regnskapstall for 2011 viser et relativt stort mindreforbruk på lønnsutgiftene, hvilket kan 

skyldes vakante stillinger.  

 

I 2010 hadde sektor for samfunn og utvikling et mindreforbruk på 629 000 kr i forhold til 

budsjett.  I årsmeldingen for 2010 forklares mindreforbruket med økte inntekter i form av økte 

refusjoner og overføringer. Mye av dette skyldes økt aktivitet på voksenopplæringssenteret og 

ved innvandrertjenesten. Videre fikk sektoren en betydelig inntekt i refusjon av sykepenger, 

noe det ikke budsjetteres med. Det er imidlertid verd å påpeke at det er relativt store 

forskjeller mellom virksomhetene som er underlagt sektoren; fra betydelige negative avvik til 

store positive avvik. Ureviderte regnskapstall for 2011 viser at sektoren har et merforbruk på 

4,1 millioner kroner. Det er i0 hovedsak avvik i salgsinntektene.  

 

Helse- og omsorgssektoren hadde et stort merforbruk i forhold til budsjett i 2010. Noen av 

forklaringene på merforbruket, gitt i tertialrapporter og årsmeldinger, er en økning i 

ressurskrevende brukere i hjemmetjenesten og tjenesten for funksjonshemmede, samt 

etableringen av infeksjonsavdelingen ved Rypefjord sykehjem. I tillegg har sykefravær og 

mange ubesatte stillinger blitt dekket opp ved overtid og vikartjenester. Ureviderte 

regnskapstall for 2011 viser at sektoren har et stort merforbruk, på 23,3 millioner kroner. 

Regnskapstallene viser at merforbruket ligger i kjøp av varer og tjenester. I den foreløpige 

årsrapporten for 2011
31

 forklares merforbruket med mange ubesatte årsverk, høyt sykefravær 

(høyere enn det en har dekning for i vikarmidlene), overtidskostnader og leie av eksternt 

personell. I tillegg har sektoren fått et stort antall nye brukere, som får til dels omfattende 

tjenester. Dette gjelder også eksisterende brukere med nye bemanningsbehov. Det heter i 

rapporten at det heller ikke for dette har vært budsjettdekning eller bemanning til å dekke alle 

behovene, slik at overtid og innleie medfører store avvik.
32

 Den økonomiske utviklingen for 

sektoren er svært kritisk.  
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Er budsjettet fullstendig? 

Budsjett- og regnskapstall for 2010 for samfunn- og utviklingssektoren viser et merforbruk på 

utgiftssiden på ca. 7,5 millioner kroner. Økte lønnsutgifter og økte kostnader i forbindelse 

med kjøp av varer og tjenester trekkes fram som hovedfaktorer til merforbruket på 

utgiftssiden i kommunens årsrapport for 2010.
33

 På inntektssiden var det imidlertid en 

merinntekt på ca. 8,1 millioner kroner. Det framgår av tertialrapportene at flere av 

virksomhetene har hatt urealistiske inntektsbudsjett. Regnskapstallene viser blant annet at 

sektoren har et negativt avvik på totale salgsinntekter på kr 976 000. Særlig virksomheten 

kultur og idrett hadde negative avvik på inntektssiden. Ifølge årsrapport for 2010 hadde 

Arktisk kultursenter (underlagt kultur og idrett) alene et negativt avvik på 2 millioner kroner. 

Dette skyldtes blant annet et underskudd på billettinntekter på 856 000 kr, samt et merforbruk 

på utgifter til renhold på 600 000 kr. Ureviderte regnskapstall for 2011 viser at sektoren har et 

mindreforbruk på utgiftssiden, samtidig som det er et negativt avvik på inntektssiden på 6,9 

millioner kroner. Dette kan tyde på at inntektsbudsjettene har vært urealistiske også dette året. 

Budsjett- og regnskapstall for helse- og omsorgssektoren viser et merforbruk på 14 millioner 

kroner i 2010. Forklaringen gitt i tertialmeldingene er høyt sykefravær og høyt antall vakante 

stillinger, som i stor grad kompenseres gjennom vikartjenester og overtid. Kjøp av varer og 

tjenester hadde et merforbruk på 19,5 millioner kroner, og det var merforbruk på variabel lønn 

på 9,5 millioner kroner. Det framgår av årsrapporten at sektoren har fått et stort antall nye 

brukere, hvorav flere er ressurskrevende. Overtid og vikartjenester medfører store avvik, da 

det ikke er budsjettdekning eller bemanning til å dekke brukernes behov.
34

 Ifølge årsrapporten 

er ikke sektorens driftsnivå fullt ut budsjettert. Til tross for at kjøp av varer og tjenester 

utgjorde 19,5 millioner av sektorens totale merforbruk i 2010, viser ureviderte regnskapstall 

for 2011 at vedtatt budsjett for den aktuelle posten var på 16 millioner kroner, mens regulert 

budsjett var 19,9 mill. kr. Regnskapstallene viser at merforbruket i forhold til revidert budsjett 

var på 12,2 millioner kroner for denne posten alene i 2011. 

 

Barn- og ungesektoren hadde et mindreforbruk på henholdsvis 5,8 millioner kroner i 2010, og 

2,1 millioner kroner i 2011.
35

 Det framgår av intervju og årsrapporten for dette året at 

mindreforbruket primært skyldes et relativt stort antall vakante stillinger. På utgiftssiden 

hadde sektoren budsjettoverskridelser i forbindelse med vikarutgifter på 2,5 millioner kroner. 

Ifølge kommunalsjefen har barneverntjenesten merforbruk hvert år, grunnet økt saksmengde. 

Kommunalsjefen forteller videre at dette er påpekt og synliggjort fra sektorens side. Det 

framgår av årsrapport for 2011 at virksomheten forebyggende tjeneste (som 

barneverntjenesten hører inn under) i konsekvensjustert budsjett for 2011 allerede i oktober 

2010 pekte på at reelt budsjett for 2011 ville ha en estimert ramme på kr. 25 881 000, basert 

på aktivitetsnivået i 2010.
36

  

 

3.2.3 Vurderinger 
Det framgår av kommuneloven § 46 nr. 3 at årsbudsjettet skal være realistisk. Budsjett- og 

regnskapstall for 2010 viser mindreforbruk på to av tre sektorer. Ureviderte regnskapstall for 

2011 viser merforbruk på to av tre sektorer. Det er imidlertid relativt store variasjoner mellom 

de enkelte virksomhetene. Det er verd å påpeke at avvik mellom budsjett og regnskap ikke er 

ensbetydende med at budsjettet er urealistisk, men det har både gjennom rapportering og 

intervju blitt hevdet at budsjettene på enkelte områder ikke har vært realistiske i forhold til 
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driftsnivået. Dette gjelder særlig helse- og omsorgssektoren, herunder hjemmetjenesten, 

Rypefjord sykehjem, og tjenesten for funksjonshemmede. Under barn- og ungesektoren blir 

barneverntjenesten trukket fram med regnskapsmessig merforbruk hvert år. Kommunalsjefen 

forklarer i intervju at dette merforbruket er påpekt og synliggjort. Dette underbygges av 

årsrapport for 2011, der det framgår at virksomheten som barneverntjenesten hører inn under 

har påpekt at konsekvensjustert budsjett for 2011 ikke er realistisk i forhold til aktivitetsnivået 

i 2010. Sektor for samfunn og utvikling har hatt urealistiske inntektsbudsjett for Arktisk 

kultursenter.  

 

Det framgår videre av kommunelovens § 46 nr. 3, at årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag 

av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det vil alltid være 

elementer av usikkerhet når forventet utvikling skal predikeres. Noen elementer bør være 

kjent, mens andre kan være usikker. Det bør være mulig å beregne utgifter til fast lønn med 

relativt stor sikkerhet, mens utgifter til bruk av vikar, overtid og ekstrahjelp kan være 

vanskeligere å anslå, da disse utgiftene i stor grad vil avhenge av sykefraværet. Fast lønn må 

beregnes ut fra antall stillingshjemler. Regnskapet for de undersøkte sektorene og 

virksomhetene viser imidlertid et stort mindreforbruk på fast lønn. Dette skyldes mange 

vakante stillinger i alle tre sektorene, og må ses i sammenheng med merforbruket på overtid 

og kjøp av vikartjenester. Når det gjelder kjøp av vikartjenester i helse- og omsorgssektoren 

har det vært manglende budsjettering. Dette til tross for at det har vært en bevisst (og 

nødvendig) strategi å bruke vikarer for å klare å ivareta oppgavene i tjenestene og lette 

belastningen på egne ansatte. Det vil si at en ut fra situasjonen kunne forvente store utgifter til 

vikartjenester. 

 

Det framgår videre av kommuneloven § 46.3 og budsjettforskriften § 6 at budsjettet skal være 

fullstendig. I dette ligger det at alle kjente inntekter og utgifter skal være med i årsbudsjettet. 

Et minstekrav er at ingen større budsjettposter er utelatt. Undersøkelsen viser at blant annet 

kjøp av vikartjenester ikke er tatt med i budsjettet for hjemmetjenesten og Rypefjord 

sykehjem 2. etasje, og denne posten er sterkt underbudsjettert i tjenesten for 

funksjonshemmede.  

3.2.4 Delkonklusjon 

Etter revisjonens vurdering har ikke budsjettene for helse- og omsorgssektoren vært 

realistiske og/eller fullstendige i perioden. Det har ikke blitt tatt høyde for veksten i antall 

brukere og brukere med omfattende behov for hjelp, og tiltak som er iverksatt er ikke tatt inn i 

budsjettet. Videre er viktige budsjettposter utelatt, eller underbudsjettert. Samfunn- og 

utviklingssektoren har hatt urealistiske inntektsbudsjett i undersøkelsesårene. Under barn- og 

ungesektoren har forebyggende tjenester (barneverntjenesten) hatt urealistiske budsjetter.  

3.3 Er det etablert en betryggende kontroll? 

 
3.3.1 Revisjonskriterier 
 

 Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lov, forskrift 

og instrukser (Kommuneloven § 23 nr. 2) 

 Rådmannen skal påse at forvaltningen har en betryggende kontroll  

(Kommuneloven § 23 nr. 2) 

 Rådmannen har ansvar for å etablere et tilfredsstillende og formalisert 

internkontrollsystem 

(Kommuneloven § 23 nr. 2, COSO-rapporten) 
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3.3.2 Data 
 

Er forutsetningene for god økonomistyring til stede i kommuneorganisasjonen? 
Hammerfest kommune har hatt store utfordringer knyttet til vakanser og sykefravær i alle tre 

sektorene. Barn- og ungesektoren og helse- og omsorgssektoren har hatt de største 

utfordringene, spesielt i forbindelse med krav om spesialkompetanse, store 

rekrutteringsproblemer og høyt sykefravær. Innenfor helse- og omsorgssektoren har driften av 

tjenesten for funksjonshemmede også utfordringer i forhold til selve boligmassen. Det 

framgår av tertialmeldinger og årsrapport for 2010 at antall brukere i hjemmetjenesten og 

tjenesten for funksjonshemmede øker, og at det opereres med større bemanning enn 

budsjettert som følge av akutte tiltak og økning i ressurskrevende brukere. Det har også blitt 

hevdet i intervju at det tidligere ikke var oversikt over årsverk i sektoren, men at dette nå er på 

plass.
37

 

 

Det framgår av prosjektrapport fra prosjektet “Forbedret ressursbruk” at målsettingen var 

færre virksomheter enn tidligere og at virksomhetslederrollen skulle rendyrkes som 

lederrolle.
38

 Flere av virksomhetene er imidlertid relativt store av størrelse og omfang, hvilket 

kan medføre utfordringer da mye ansvar og mange oppgaver er lagt til virksomhetsleder, 

samtidig som det er lite merkantilt personell og støttefunksjoner.  

 

Informantene vi har snakket med gir utrykk for at det er en målsetting å styre innenfor 

budsjettet, men enkelte gir samtidig uttrykk for at problemstillingen som omhandler 

økonomiske kontra faglige hensyn er en problemstilling som flere av virksomhetslederne er 

godt kjente med. En av informantene betegner disse vurderingene som et kvalitetsspørsmål. 

Dette er særlig tilfellet innenfor helse- og omsorgssektoren og barn- og ungesektoren, da disse 

sektorene har flere lovpålagte oppgaver og tjenester som de ikke kan unnlate å utføre grunnet 

manglende økonomi eller bemanning.  

 

God økonomisk styring forutsetter at alle med budsjettansvar ser de økonomiske 

konsekvensene av sine beslutninger. Det framgår av intervju at alle virksomhetsledere har 

tilgang til eget forbruk i forhold til budsjett. Flere av informantene mener likevel at 

virksomhetene må dras mer med og engasjeres tidligere i budsjettprosessen, slik at 

virksomhetene får en bedre forståelse av hva et budsjett er og hvilke handlingsrom det gir. 

Det framgår av intervju at virksomhetslederne generelt er utrygge på økonomi. En av 

kommunalsjefene forklarte at virksomhetslederne primært er fagfolk innenfor sitt område, og 

at økonomien i så måte blir sekundær. Kommunalsjefene vi har snakket med forteller at 

virksomhetslederne får jevnlig oppfølging, opplæring og tilbud om kursing i økonomi. Det 

framgår videre av våre intervju at kompetansen som kommunens økonomiavdeling besitter er 

svært viktig. Samtidig uttrykker en av informantene bekymring omkring økonomiavdelingens 

sårbarhet, da spisskompetansen på enkelte områder ligger hos enkeltpersoner i avdelingen. 

 

Er det foretatt noen risikovurdering? 

Revisjonens undersøkelser viser at det ikke er foretatt risikovurderinger i forhold til økonomi. 

I dette ligger det at det ikke er gjennomført kartlegging av faktorer som kan føre til at man 

ikke klarer å holde driften innenfor budsjettet. Det framgår imidlertid av intervju at 

økonomisjefen foretar vurderinger i forhold til eksempelvis inntektssiden og renteutvikling, i 

tillegg til at kommunen har en ansatt som tar for seg samfunnsforhold og hvordan endringer 
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her påvirker kommuneøkonomien. Dette er imidlertid ikke systematiske undersøkelser. Det 

framgår videre av intervju at to av kommunalsjefene også foretar egne vurderinger, men at 

heller ikke dette er systematiske vurderinger. Kontrolltiltak som er iverksatt for å få bedre 

økonomistyring og holde driften innenfor budsjettrammene er eksempelvis innkjøpsstopp, 

reisebegrensninger, og begrensninger ved bruk av vikartjenester.  

 

Er det etablert rutiner og praksis for økonomioppfølging og budsjettkontroll? 

Revisjonens undersøkelser viser at det er etablert rutiner for økonomioppfølging og 

budsjettkontroll som går ut på at virksomhetsledere skal rapportere seks ganger i året, med 

månedsrapporter i februar, juni og oktober, tertialrapporter i april og oktober og årsrapport i 

desember. Økonomirådgiver skal kvalitetssikre tall og sammenstille rapport til 

kommunalsjefen, som skal godkjenne rapporten og følge opp med tiltak. Rutinen er 

dokumentert i et notat utarbeidet av økonomiavdelingen, og i en presentasjon lagt fram i 

ledergruppemøte 11.desember 2009. Reglement for kommunens finansforvaltning er vedtatt 

av kommunestyret i 2010 (sak 72/10). Økonomiavdelingen har også en kontrollfunksjon i 

forhold til budsjettkontroll og økonomirapportering.  

 

Det framgår av intervju at samtlige kommunalsjefer har egne rutiner for å følge med i 

regnskapet for sin sektor og de virksomhetene som er underlagt sektoren, og at de 

kommuniserer med virksomhetslederne dersom de oppdager avvik. Økonomikonsulentene 

omtales som svært viktige brikker i dette arbeidet. En av informantene påpeker imidlertid 

sårbarheten ved at spisskompetanse på enkelte områder ligger hos enkeltpersoner ved 

økonomikontoret, og mener kommunen har forbedringspotensiale på dette området. 

 

Videre benytter kommunen økonomistyringssystemet Unique i sitt daglige økonomiarbeid. 

Alle virksomhetslederne har tilgang til regnskapet og mulighet til å følge med i virksomhetens 

forbruk. Flere av kommunalsjefene omtaler økonomistyringsprogrammet som velfungerende 

og brukervennlig, men en påpeker mangelen av påminnelsesfunksjon eller muligheter for 

avviksmeldinger i programmet.  

 

Det framgår av administrativt delegasjonsreglement for Hammerfest kommune
39

 at 

kommunalsjefene gis anvisningsmyndighet for alle ansvarsområder innen egen sektor. 

Eventuell videredelegering av anvisningsmyndigheten skal rapporteres til regnskapssjefen, 

med kopi til rådmannen og revisjonen (jf. delegasjonsreglementet punkt 3.4). I helse- og 

omsorgssektoren er kontroll av timelister og kontroll gjennom anvisningsmyndighet 

veletablerte kontrollaktiviteter. Både i hjemmetjenesten og på sykehjemmet er 

anvisningsmyndigheten lagt til virksomhetsleder, som er budsjettansvarlig, mens flere har 

attestasjonsmyndighet. Helse- og omsorgssektoren har i løpet av 2010 også tatt i bruk 

turnusprogrammet Shift Manager i hjemmetjenesten, ved sykehjemmene og i to enheter i 

tjenesten for funksjonshemmede. Turnusprogrammet gir blant annet mulighet for å følge med 

i overtidsbruk. Det er også mulig å legge inn eksterne vikarer i programmet. 

  

Er det god informasjonsflyt mellom virksomhetene og ledelsen? 

I sektor for samfunn og utvikling har kommunalsjefen møte med virksomhetslederne fire 

ganger i året. Økonomi er et fast tema under disse møtene. Videre kommuniserer 

kommunalsjefen og virksomhetslederne per telefon eller mail ved behov, og dette betegnes 

som uproblematisk. 
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Helse- og omsorgssektoren hadde etablerte rutiner for månedlige møter mellom 

kommunalsjefen og virksomhetslederne fram til 2010. Etter 2010 har rutinen vært at faglig 

leder av helse- og omsorgssektoren har månedlige møter med virksomhetslederne, mens 

kommunalsjefen møter virksomhetslederne hver 6. uke. Disse møtene har blant annet fokus 

på budsjett, regnskap og rekruttering. I tillegg har alle virksomhetslederne møter med 

rådmannen fire ganger i året. 

 

Kommunalsjef for barn- og ungesektoren forklarer at hun kommuniserer med 

virksomhetslederne i forbindelse med fordeling av fellesressurser. I all hovedsak forløper 

denne kommunikasjonen på møter. For øvrig kommuniserer kommunalsjefen med den enkelte 

virksomhetsleder dersom det oppdages avvik for den aktuelle virksomheten. Det framgår av 

intervju at ledelsen også har møter med samtlige virksomheter i januar. Her gjennomgås 

regnskap hvorpå virksomhetsleder må forklare eventuelle avvik. Ledelsen vil også gi 

virksomhetene klare meldinger om hva de må arbeide med i det nye året. 

 

Den rutinemessige rapporteringen av regnskapstall, og spesielt kommentarene knyttet til 

disse, er også en del av informasjonsflyten i de tre sektorene. 

 

Flere av kommunalsjefene trekker også fram kommunikasjons- og informasjonsflyten i 

ledergruppa, og betegner denne som god. Som en av lederne sa: «Vi har en god dialog mellom 

lederne og en lav terskel for å ta opp ting eller problemer». 

 

Er det etablert et internkontrollsystem som overvåkes av ledelsen? 

Det er ikke etablert et system for internkontroll på økonomiområdet som kan overvåkes av 

ledelsen. Det er imidlertid etablert et system for rapportering fra virksomhetslederne til 

sektorledelsen og økonomikontoret, men denne rutinen er ikke skriftlig nedfelt. 

3.3.3 Vurdering 

Det framgår av kommuneloven § 23 nr. 2, at administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Bestemmelsen understreker 

rådmannens ansvar for å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, og herunder 

etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Etter kommunelovens ordlyd er det ikke 

satt formelle form- eller innholdskrav til internkontrollen, ei heller at den skal være skriftlig 

dokumentert. Ser en til ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk og god praksis for 

internkontroll, er det nærliggende å tolke kommuneloven § 23 nr. 2, i retning av at 

“betryggende kontroll” innebærer et kontrollsystem som er etterprøvbart og som bidrar til at 

ledelsen er i stand til å føre kontroll med virksomheten. Men dette innebærer ikke at det er satt 

krav til systemets oppbygning og innretning. Ser man imidlertid til forskrifter som omhandler 

internkontroll, heter det at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som 

er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
40

 Ifølge 

forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4a og § 5, er virksomheten pålagt å 

dokumentere sine rutiner; det skal foreligge beskrivelser av hovedoppgaver og mål. Også i 

forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3 stilles det krav om å utarbeide skriftlige 

prosedyrer for å kvalitetssikre virksomhetens konkrete oppgaver og mål. Hensikten med slike 

systematiske tiltak og styring er at dette skal bidra til å sikre og dokumentere at virksomhetens 

aktiviteter blir utførte på en slik måte at krav i lov og forskrift etterleves, og er tiltak som også 

lar seg overføre til økonomiområdet. 
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Det framgår av teori om internkontroll (COSO) at kontrollmiljøet, det vil si menneskene i 

virksomheten og deres egenskaper, holdninger og kompetanse, er selve grunnmuren som et 

internkontrollsystem bygger på. De tre sektorene i Hammerfest kommune har alle opplevd et 

stort antall vakante stillinger, mangel på fagfolk, turnover blant ledere og relativt høyt 

sykefravær. Med bakgrunn i dette kan en vel si at grunnmuren har vaklet og at 

forutsetningene for internkontroll og god økonomistyring ikke har vært de beste. Særlig 

gjelder dette pleie- og omsorgssektoren. Informantene vi har snakket med i forbindelse med 

undersøkelsen uttrykte imidlertid et ønske om å styre etter budsjett. 

 

I teori om internkontroll nevnes videre risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjonsflyt 

og overvåking som viktige elementer. Undersøkelsen viser at det ikke har vært foretatt noen 

systematisk risikoanalyse på økonomiområdet, men det har vært fokus og prosesser på tiltak 

som kan redusere kostnader, herunder innkjøpsstopp, reisebegrensninger og begrensninger av 

vikarbruk. 

 

Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger. Det er 

etablert en rutine for kontrollaktiviteter i tilknytning til økonomistyring og budsjettkontroll i 

form av en rutine for rapportering. Det er en forutsetning for den rapportering som 

virksomhetslederne skal gjøre at de følger med i virksomhetenes forbruk i forhold til budsjett. 

Forutsetningene for dette er absolutt til stede gjennom det elektroniske 

økonomistyringssystemet som alle virksomhetslederne har tilgang til, og det er viktig at alle 

blir gitt god nok opplæring i bruk av systemet. I tillegg ligger det gode muligheter for 

kontrollaktiviteter gjennom turnusprogrammet Shift Manager som benyttes av virksomhetene 

under pleie- og omsorgssektoren, og dette bør gjøres tilgjengelig for og tas i bruk av alle 

virksomhetene. 

 

Den formelle informasjonsflyten går gjennom faste møter og rutiner for rapportering. I tillegg 

er det uproblematisk å ta kontakt med ledelsen ved spesielle behov. 

 

Kommunen har etablert en betryggende kontroll, men revisjonen har likevel avdekket 

svakheter ved denne. Våre undersøkelser viser at rutinen for intern rapportering ikke er 

skriftlig nedfelt. Det bør etableres en internkontroll på området økonomistyring som 

dokumenteres i en form og et omfang som er nødvendig. Ved etablering av et 

internkontrollsystem er det viktig at dette er et system som er i utvikling og som gir praktisk 

nytteverdi. Det innebærer at det må følges opp og vedlikeholdes, og at systemet er tilgjengelig 

og har effekt. Kontinuerlige prosesser og aktiviteter er suksessfaktorer for en levende 

internkontroll. Kommunen har heller ikke rutiner for å gjennomføre risikovurderinger av 

økonomiområdet. Uformelle kontrollhandlinger er ikke tilstrekkelig, og eksisterende 

kontroller synes i for liten grad å være basert på systematiske risikovurderinger. 

Risikovurderinger er en svært viktig del av internkontroll.  
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3.3.4 Delkonklusjon 

Hammerfest kommune har ikke fullt ut etablert en betryggende økonomisk internkontroll. 

Dette skyldes blant annet manglende risikovurderinger av økonomiområdet, manglende 

formalisering av rapporteringsrutiner, og svakheter ved kontrollmiljøet.  

 

3.4 Er rapporteringen tilfredsstillende? 

3.4.1 Revisjonskriterier 
 

 Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen av inntekter og utgifter 

i forhold til vedtatt budsjett (Kommuneloven § 47 og forskrift om årsbudsjett § 10) 

 
3.4.2 Data 
 

Rapportering internt i administrasjonen 
Hammerfest kommune har etablert en rutine for rapportering internt i administrasjonen. I 

undersøkelsesårene (2008-2011) var rutinen at økonomiavdelingen satte opp og sendte ut en 

økonomisk oversikt for hver virksomhet seks ganger i året.
41

 Fra og med 2012 er dette 

redusert til fire ganger i året.
42

 Tallene skal kommenteres av den enkelte virksomhetsleder 

innen en fastsatt frist. I kommentarene skal budsjettavvik kommenteres spesielt, og det skal 

beskrives hvilke tiltak virksomheten vil sette i verk for å rette opp i eventuelle negative avvik. 

I månedene uten kommentarer fra virksomhetene skal økonomiavdelingen sette opp en 

forenklet rapport.  

 

De ulike sektorene og virksomhetene har ulike rutiner rundt hvordan de rapporterer forbruket 

internt. Enkelte virksomhetsledere tar ut tall selv, mens andre får tallene tilsendt. 

Kommentarene fra virksomhetslederen sendes kommunalsjef med kopi til konsulent/rådgiver 

på økonomiavdelingen. Rapporteringen blir gjort på ulike måter fra virksomhetslederne, men 

kommunalsjefene syr sammen kommentarene og legger dem inn i en ferdig laget mal. Det blir 

ikke iverksatt tiltak ved unnlatelse av rapportering. Rutinen for rapportering internt i 

administrasjonen er ikke nedfelt i det nylig vedtatte budsjett- og økonomireglementet. På 

oppfølgingsspørsmål forklarer økonomisjefen at rutinen ikke er skriftliggjort. Han forklarer 

videre at konsulentene i økonomiavdelingen følger rutinen opp, spesielt i arbeidet med 

tertialrapportene (kvartalsrapportene) og årsrapportene. Videre er dette tema på de enkelte 

sektorenes møter med virksomhetene. 

 

Sektor for samfunn og utvikling har månedlig rapportering fra virksomhetene til 

kommunalsjefen. På spørsmål om hvorvidt det er etablert rutiner for særskilt rapportering ved 

spesielt høyt forbruk, forklarer kommunalsjefen at ved slike tilfeller vil den aktuelle 

virksomhetsleder kontaktes for en redegjørelse for forbruket. Her blir det påpekt at forbruket i 

enkelte virksomheter påvirkes av årstiden. Det vil eksempelvis være høyere utgifter på enkelte 

poster i forbindelse med mye snø og brøyting eller tining av frosne vannrør.  

Også helse- og omsorgsektoren har hatt rutiner for månedlig rapportering fra 

virksomhetsleder til kommunalsjefen. Per i dag følger sektoren den interne 

rapporteringsrutinen med rapportering fra de enkelte virksomhetene til kommunalsjefen fire 

                                                 
41

 Rapportering 2008-2011: Februar, april (tertialrapport), juni, august (tertialrapport), oktober, desember 

(årsrapport). F.o.m 2012 har kommunen kvartalsrapportering. 
42

 Jf. økonomikonsulent 
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ganger årlig. I barn- og ungesektoren rapporterer virksomhetene til kommunalsjefen 

annenhver måned. I disse rapportene kommenteres eventuelle avvik. Sektoren har særskilt 

rapportering ved overforbruk eller feilføringer.  

 

Rapportering til politisk nivå 

Rapportering til politisk nivå har i undersøkelsesårene skjedd gjennom tertialrapporter
43

 og 

årsrapporter til kommunestyret. Gjennomgang av sakslister og protokoller viser at det har 

vært rapportert rutinemessig til formannskapet og kommunestyret gjennom tertialrapporter og 

årsrapporter i undersøkelsesårene. Kommunestyret i Hammerfest har avholdt fra åtte til ti 

møter i året i 2008, 2009 og 2010. I junimøtet behandles blant annet årsregnskap og årsrapport 

fra foregående år, samt tertialrapport for 1. tertial og budsjettregulering. Under intervju gir 

imidlertid økonomisjefen uttrykk for at det kanskje ville vært mer hensiktsmessig dersom 

kommunens regnskap og årsmeldinger ble behandlet av kommunestyret på et møte i mai, 

heller enn under junimøtet, da sakene som omhandler økonomi ofte «drukner» i en stor 

saksmengde. 

 

Tertialrapporten for 2. tertial behandles i november. I tertialrapportene framkommer 

regnskapstall og periodisert budsjett, og avvikene kommenteres. Formannskapet behandler de 

samme sakene i siste møte før kommunestyremøte. Styret for kultur, omsorg og undervisning 

(KOU) har også behandlet tertialrapporter og årsrapporter.
44

  

 

Fra 2012 innførte kommunen kvartalsrapportering. Det framgår av kapittel 4 i kommunens 

økonomireglement at rapporteringen skal omhandle måloppnåelse i forhold til målene i 

virksomhetsplanen. Videre skal rapporteringen omhandle regnskap mot budsjett, både for den 

enkelte virksomhet men også samlet.  I rapportene skal utviklingen i sykefravær, bruk av 

overtid samt ubesatte stillinger framgå.  I tillegg skal rapportene inneholde avviksrapport fra 

QM+.
45

 

 

Regnskapsfrister 
Kommunenes årsregnskap skal være avlagt senest 15. februar i året etter regnskapsåret, jf 

forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. 

Hammerfest kommune har ikke levert regnskapet innen fastsatt frist de siste årene. 

Regnskapet for 2008 ble regnskapet levert i mars, og for 2009 og 2010 ble regnskapet levert i 

april. Regnskapet for 2011 leverte kommunen regnskapet ni dager etter fastsatt frist. 

 

Kommunenes årsberetning skal være avlagt senest 31. mars i året etter regnskapsåret, jf. 

forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. 

Hammerfest kommune har ikke avgitt årsberetningen innen fastsatt frist i alle 

undersøkelsesårene. Årsberetningen for 2008 og 2009 ble avlagt i midten av mai, mens 

årsberetningen for 2010 ble avlagt i slutten av april. Årsberetningen for 2011 ble avlagt før 

fastsatt frist. 

                                                 
43

 Kvartalsrapportering innført fra 2012. 
44

 Unntaket er 2. tertial 2009 som vi ikke kan se har vært behandlet i KOU 
45

 Qm+ er et dynamisk, webbasert dataverktøy innen kvalitetsstyring, HMS og miljøstyring. Medarbeidere, 

ledere og tillitsvalgte får egne tilgangsmuligheter i Qm+, og alle kan eksempelvis fylle ut: risikoanalyse, 

avviksmeldinger, sjekklister og spørreundersøkelser . 

(Kilde: http://www.qmplus.no/index.php?id=48)  

http://www.qmplus.no/index.php?id=48
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3.4.3 Vurderinger 

Gjennom kommuneloven og budsjettforskriften er rådmannen pålagt å legge fram rapporter 

for kommunestyret som viser utviklingen i utgifter og inntekter gjennom året. Kommuneloven 

med forskrifter har ingen bestemmelser om rapportering internt i administrasjonen, men dette 

er et viktig element i teori om internkontroll og en naturlig del av budsjettkontrollen, og noen 

kommuner har tatt bestemmelser om intern rapportering inn i økonomireglementet.  

 

Hammerfest kommune har etablert en uformalisert rutine for økonomisk rapportering internt i 

administrasjonen, som omhandler hvilke tidspunkter økonomiavdelingen skal ta ut 

økonomirapporter, og hvilke av disse som skal kommenteres av virksomhetslederne. Det er 

imidlertid verd å påpeke at selv om økonomiavdelingen kan ta ut tall for rapportering til 

politisk nivå, er det viktig at virksomhetslederne, som har budsjettansvar, får et bevisst 

forhold til forbruk, budsjettkontroll og rapportering. Det er også de som har nærhet til drifta 

og kan forklare eventuelle avvik og foreslå tiltak. Formalisering av rapporteringsrutinen i 

form av å skriftliggjøre denne vil kunne bidra til en sterkere forankring av rapporteringen. 

 

Undersøkelsen viser at rapporteringen til politisk nivå har skjedd i henhold til bestemmelsene 

i kommuneloven og budsjettforskriften. Det kan stilles spørsmål ved om det har vært seint å 

legge rapportering for 1. tertial fram for kommunestyret i juni. Hensikten med rapporteringen 

er budsjettstyring. Dersom rådmannen finner grunn til å tro at det kan oppstå nevneverdige 

avvik i forhold til vedtatt budsjett, skal det foreslås tiltak eller endringer for kommunestyret. 

Kommunestyret må selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.  

 

Kommunen har ikke levert regnskapet innen fastsatt frist de siste fire årene. Kommunen har 

heller ikke avgitt årsberetning innen fastsatt frist i tre av fire undersøkelsesår. Dette vitner 

ikke om tilfredsstillende økonomistyring.  

3.4.4 Delkonklusjon 

Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i henhold til kravene i lov, forskrift og 

økonomireglement. Det eksisterer imidlertid ikke klart formaliserte rutiner rundt hvordan 

rapporteringen skal fungere internt i administrasjonen. Kommunen har ikke levert regnskapet 

inne fastsatt frist de siste fire årene. Kommunen har heller ikke avgitt årsberetning innen 

fastsatt frist i tre av fire undersøkelsesår. 

 

 

3.5 Konklusjon 
 

Undersøkelsen viser at økonomistyringen i Hammerfest kommune har ikke vært 

tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene. Dette har bakgrunn i følgende: 

 

Er budsjettet realistisk? 

Etter revisjonens vurdering har ikke budsjettene ved enkelte virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren vært realistiske og/eller fullstendige i perioden. Det har ikke blitt tatt høyde 

for veksten i antall brukere og brukere med omfattende behov for hjelp, og tiltak som er 

iverksatt er ikke tatt inn i budsjettet. Videre er viktige budsjettposter utelatt, eller 

underbudsjettert.  
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Er det etablert en betryggende kontroll? 

Hammerfest kommune har ikke fullt ut etablert en betryggende økonomisk internkontroll. 

Dette skyldes blant annet manglende risikovurderinger av økonomiområdet, manglende 

formalisering av rapporteringsrutiner, og svakheter ved kontrollmiljøet.  

 

Er rapporteringen tilfredsstillende? 

Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i henhold til kravene i lov, forskrift og 

økonomireglement. Det eksisterer imidlertid ikke klart formaliserte rutiner rundt hvordan 

rapporteringen skal fungere internt i administrasjonen.  
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4. OPPSUMMERENDE KOMMENTARER 
Hammerfest kommune står overfor flere store utfordringer.  

For det første er kommunens fond redusert med over 66 millioner kroner de siste årene. Dette 

gir kommunen et vesentlig redusert handlingsrom, noe som igjen gjør kommunen svært 

sårbar. Det er viktig at både politiske og administrative beslutninger tar hensyn til 

kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Den andre utfordringen som kommunen står 

overfor er mangelen på fagfolk, vakante stillinger og rekrutteringsproblemer. Med bakgrunn i 

dette er det to områder som utpeker seg som særlige fokusområder for kommunen i tiden som 

kommer; økonomistyring og rekruttering av kvalifiserte medarbeidere. 

 

Det er avslutningsvis verd å påpeke at økonomistyring i de enkelte sektorene ikke kan isoleres 

fra økonomistyringen i kommunen som sektorene er en del av. I samtale med rådmannen 

understrekes viktigheten av helhetstenking; «Vi bør få synliggjort at gjør man noe en plass, så 

får det økonomiske konsekvenser på andre områder.»  

 

Kommunens virksomhet må sees i en kontekst av omgivelser der det er mange faktorer som 

spiller inn. Disse faktorene påvirker ressursbruken i kommunene, og da spesielt innenfor 

helse- og sosialtjenester. For det første gir lovverket rettigheter i forhold til visse tjenester. I 

dette ligger det at kommunen ikke kan la være å gi lovpålagt hjelp selv om det fører til 

budsjettoverskridelser. For det andre er tjenestemottakernes antall og behov uforutsigbart, og 

generelt er det en vekst i brukermassen. Da er det desto viktigere at kommunen har kartlagt 

risikoene ved de uforutsigbare elementene, for på den måten å ha bedre forutsetninger og 

grunnlag for å foreta nødvendige justeringer i forhold til økonomien.  

 

Kommunestyret i Hammerfest kommune vedtok i 2011 seks økonomiske handlingsregler 

knyttet til følgende økonomiske nøkkeltall:
46

 

 

- Brutto driftsresultat korrigert for poster knyttet til eiendomsskatt og investeringer 

- Netto driftsresultat korrigert for mva-kompensasjon og egenkapital investering 

- Hvilke investeringstiltak som skal kunne lånefinansieres og avdragstid 

- Bruk av eiendomsskatt 

- Disposisjonsfond 

- Gjeldsgrad   

 

Ifølge reglementet er målet med innføringen av handlingsreglene «(..) å få en mer sunn 

utvikling i kommunens økonomi, og sikre at vi har nødvendige reserver.»
47

  

 

Innføringen av de økonomiske handlingsreglene viser at Hammerfest kommune arbeider mot 

økonomiske mål og har fokus på økonomistyring. 

   

 
 

 

 

 

 

                                                 
46

 Vedtatt av kommunestyret 23. juni 2011 (sak 40/11) 
47

 Jf. Økonomiske handlingsregler for Hammerfest kommune, s. 3. 
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5. KONKLUSJONER 
 

5.1 Hvordan er situasjonen i Hammerfest kommune? 
 

Hvordan er kommunen organisert? 
Hammerfest kommune har vært gjennom en stor omorganisering, der kommunen har gått fra 

syv til tre sektorer. Kommunen er organisert etter en tonivåmodell, der vi finner rådmannen 

øverst, deretter de tre sektorene (barn og unge, samfunn og utvikling, helse og omsorg) under 

ledelse av den enkelte kommunalsjef. 

 

Hvordan er bemanningssituasjonen? 

Bemanningssituasjonen i Hammerfest kommune er preget av et relativt stort antall vakante 

stillinger, rekrutteringsproblemer og mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

 

Hvordan er sykefraværet? 

Hammerfest kommunes totale sykefravær har vært relativt konstant over en treårsperiode, 

men med en liten nedgang. Omorganiseringen der kommunen gikk fra syv til tre sektorer (jf. 

kap. 2.2), ble iverksatt høsten 2009. En har dermed ikke et reelt sammenligningsgrunnlag for 

tidligere år for de nåværende sektorene. 

 

Hvordan er ressursbruken? 

Hammerfest kommunes netto driftsresultat var negativt i 2009, 2010 og 2011. Netto 

driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en nedgang på 10,9 prosentpoeng, fra 

henholdsvis 10,7 % i 2008 til -0,2 % i 2011. Dette vitner om en svært redusert handlefrihet. I 

tillegg til den svært reduserte handlefriheten, har Hammerfest de høyeste rente- og 

avdragsutgiftene i prosent av brutto driftsinntekter, høyest netto lånegjeld og et av de høyeste 

snittene for langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter blant kommunene vi 

sammenligner med. 

 

5.2 Er økonomistyringen i Hammerfest kommune tilfredsstillende? 
 

Undersøkelsen viser at økonomistyringen i Hammerfest kommune har ikke vært 

tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene. Dette har bakgrunn i følgende: 

 

Er budsjettet realistisk? 

Etter revisjonens vurdering har ikke budsjettene ved enkelte virksomheter i helse- og 

omsorgssektoren vært realistiske og/eller fullstendige i perioden. Det har ikke blitt tatt høyde 

for veksten i antall brukere og brukere med omfattende behov for hjelp, og tiltak som er 

iverksatt er ikke tatt inn i budsjettet. Videre er viktige budsjettposter utelatt, eller 

underbudsjettert.  

 

Er det etablert en betryggende kontroll? 

Hammerfest kommune har ikke fullt ut etablert en betryggende økonomisk internkontroll. 

Dette skyldes blant annet manglende risikovurderinger av økonomiområdet, manglende 

formalisering av rapporteringsrutiner, og svakheter ved kontrollmiljøet.  
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Er rapporteringen tilfredsstillende? 

Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i henhold til kravene i lov, forskrift og 

økonomireglement. Det eksisterer imidlertid ikke klart formaliserte rutiner rundt hvordan 

rapporteringen skal fungere internt i administrasjonen.  
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6. ANBEFALINGER 
Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi Hammerfest kommune 

følgende anbefalinger for å bedre økonomistyringen: 

 

 Kommunen bør utarbeide budsjetter som er realistiske og som bygger på forventet 

utvikling, dette gjelder særlig for helse- og omsorgssektoren. 

 Kommunen bør skriftliggjøre rutiner og prosedyrer for intern rapportering. 

 Kommunen bør innføre systematiske risikoanalyser av økonomiområdet som en del av 

organisasjonens rutiner. 

 Kommunen bør etablere et system for økonomisk internkontroll som kan overvåkes av 

ledelsen. 
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Internett 

Hammerfest kommune: Sektor for barn og unge: 

http://www.hammerfest.kommune.no/barn-og-unge.154745.no.html  

 

Hammerfest kommune: Sektor for helse og omsorg: 

http://www.hammerfest.kommune.no/helse-og-pleie.154746.no.html  

 

Hammerfest kommune: Organisasjonskart: 

http://img6.custompublish.com/getfile.php/1225872.1646.adrxdwqwrc/Organisasjonskart_01

0110.pdf?return=www.hammerfest.kommune.no  

 

Hammerfest kommune: Sektor for samfunn og utvikling: 

http://www.hammerfest.kommune.no/samfunn-og-utvikling.154747.no.html  

 

NAV: Inkluderende arbeidsliv: 

http://www.nav.no/Arbeid/Inkluderende+arbeidsliv/Om+IA-avtalen.234599.cms  

 

Norut Alta-Áltá: Finnmarksanalyser: Stigende folketall i Finnmark siste tre år: 

http://finnmarkstatistikken.norut.no/images/stories/befolkning/fa_befolkningsutvikling_24021

1.pdf 

 

Oljedirektoratet: Fakta om Snøhvitfeltet: 

http://factpages.npd.no/FactPages/default.aspx?nav1=field&nav2=PageView|All&nav3=2053
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http://www.qmplus.no/index.php?id=48 

 

Statistisk Sentralbyrå: KOSTRA: 

http://www.ssb.no/kostra  

 

Statistisk Sentralbyrå: Befolkningsstatistikk: 

http://www.ssb.no/emner/02/02/folkendrhist/tabeller/tab/2004.html  

 

Wikipedia: Melkøya: 

http://no.wikipedia.org/wiki/Melk%C3%B8ya  
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