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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
Formålet med prosjektet har vært å undersøke mulige årsaker til de store avvikene mellom 
budsjett og regnskap på pleie - og omsorgsavdelingen, og kontrollere om avdelingen har en 
tilfredsstillende økonomistyring. 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 
Hvordan er situasjonen på pleie- og omsorgsavdelingen i Karasjok kommune?  
Bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgsavdelingen har vært ustabil de siste årene med høy 
turnover, ubesatte stillinger, mangel på stabile ledere og relativt høyt sykefravær.  
 
Regnskapene for de tre siste årene viser årlig merforbruk og relativt høye vikarutgifter.  
 
Samtidig viser enn sammenligning med andre kommuner ved hjelp av KOSTRA at Karasjok 
ikke har spesielt høye utgifter til pleie og omsorg sammenlignet med andre kommuner. 
 
Er økonomistyringen i pleie- og omsorgsavdelingen tilfredsstillende? 
Økonomistyringen på pleie- og omsorgsavdelingen har ikke vært tilfredsstillende i den 
reviderte perioden. Dette begrunnes med at:  

• Budsjettene for pleie- og omsorgsavdelinga for 2008, 2009 og 2010 har vært 
ufullstendige og urealistiske i forhold til driftsnivået. Dette skyldes både at avdelingen 
ikke har hatt god nok oversikt over stillinger og tiltak, og at alle kjente utgifter er ikke 
tatt inn i budsjettet  

• Det er ikke etablert en betryggende kontroll, i form av et system for internkontroll.. 
Det er imidlertid iverksatt tiltak for å styrke økonomistyringen gjennom sentralisering 
av budsjettansvar og vedtaksmyndighet.  

• Rapporteringen har ikke vært tilfredsstillende. Det gjelder særlig mangelen på 
skriftlige rapportering til politiske utvalg. Revisjonen ser spesielt alvorlig på at det 
ikke er lagt fram tertialrapporter til kommunestyret de tre siste årene 

0.3  Anbefalinger 
Det er vanskelig å se økonomistyringen på pleie- og omsorgsavdelingen isolert fra 
økonomistyringen for kommunen som helhet. Det gjelder særlig internkontroll og 
rapportering. Anbefalingene som følger vil derfor gjelde hele kommunen. 
 
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale 
Karasjok kommune å iverksette tiltak for å sikre bedre økonomistyring i tråd med regelverket. 
Det gjelder særlig kravene om:  

• realistiske budsjetter, som er fullstendige og bygger på forventet utvikling. 
• betryggende kontroll, i form av et system for økonomisk internkontroll, som omfatter 

alle nivå i den kommunale organisasjonen, og som overvåkes av ledelsen. 
• regelmessig, skriftlig rapportering til kommunestyret og andre politiske utvalg om den 

økonomiske tilstanden, og herunder ved behov fremme forslag om budsjettregulering 
og kostnadsreduserende tiltak.  
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Denne rapporten er et resultat av Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2010, vedtatt av 
kommunestyret i Karasjok den 11.12 2008 (sak 26/08). Det framgår av planen at det skal 
utføres forvaltningsrevisjon av økonomistyring i pleie- og omsorgsavdelingen. Bakgrunnen 
var at regnskapet for 2007 viste et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett.  
 
Pleie- og omsorgsavdelingen har videre hatt overskridelser i forhold til vedtatt budsjett både i  
2008, 2009 og 2010, og det har kommet signaler om store utfordringer i forhold til høyt 
sykefravær, vansker med å rekruttere fagfolk og høy “turnover”. 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke mulige årsaker til de store avvikene mellom 
budsjett og regnskap på pleie - og omsorgsavdelingen, og kontrollere om avdelingen har en 
tilfredsstillende økonomistyring.1 

1.2 Problemstillinger  
 

1. Hvordan er situasjonen på pleie- og omsorgsavdelingen i Karasjok? 
For å besvare denne problemstillingen har vi sett på grunnbemanning, sykefravær og 
vikarbruk. Vi har også sett på ressursbruken de tre siste årene, og sammenlignet ressursbruken 
til pleie- og omsorg i Karasjok med andre kommuner. Til denne problemstillingen har vi ikke 
satt opp noen revisjonskriterier, men forsøkt å beskrive tilstanden for å gi et mer helhetlig 
bilde av situasjonen og danne et bakteppe for neste problemstilling. 
 

2. Er økonomistyringen i pleie- og omsorgsavdelingen tilfredsstillende? 
Med tilfredsstillende økonomistyring mener vi her om økonomistyringen foregår i henhold til 
lov og forskrift, og anerkjent teori for internkontroll. Vi vil presentere underproblemstillinger 
til denne problemstillingen etter utledningen av revisjonskriteriene. 

1.3 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 Det finnes flere definisjoner av økonomistyring. Vi nevner her to definisjoner:  
”Økonomistyring er den aktiviteten i en organisasjon som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av 
overordnede mål”( Pettersen, Magnussen, Nyland og Bjørnenak: Økonomi og helse (2008) Cappelen 
Akademiske forlag, Oslo) 
”Økonomistyring er ledelse rettet mot å nå økonomiske mål” (Busch, Johnsen, Vanebo: Økonomistyring i det 
offentlige (2009) Universitetsforlaget) 
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1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.9.1992 §§ 45, 46 og 47  
• Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000  
• Økonomireglement for Karasjok kommune vedtatt av kommunestyret 19.6.08 
• COSO-rapporten, norsk oversettelse 1996  

 

1.3.2 Utledning av kriterier 

Om årsbudsjettets innhold 
Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret selv innen utgangen av året å vedta et budsjett 
for det kommende budsjettår. Det framgår videre av kommuneloven § 46 nr. 2 at årsbudsjettet 
skal omfatte hele kommunen sin virksomhet, og i § 46 nr. 3 er det slått fast at årsbudsjettet 
skal være realistisk, og at det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som 
kommunen kan forvente i budsjettåret. Bestemmelsene er utdypet i forskrift om årsbudsjett, 
der det i § 6 fjerde ledd er slått fast at årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede 
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i 
året tas med. I tillegg har kommunens økonomireglement bestemmelser om tidsplan for 
utarbeidelse av budsjett og bestemmelser om oppstilling av budsjettet med henvisning til 
kommuneloven og budsjettforskriften. 
 
Ut fra bestemmelsene over kan vi utlede følgende revisjonskriterier (krav):  

• Årsbudsjettet skal være realistisk 
• Årsbudsjettet skal være fullstendig 

 
Om betryggende (intern)kontroll 
I kommuneloven § 23.2 er det slått fast at administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 
den er gjenstand for betryggende kontroll. Siktemålet med bestemmelsen er å understreke 
at rådmannen har ansvar for å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, og herunder 
etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll.2  
 
COSO-rapporten,3 som ble oversatt til norsk i 1996, 4 har fått en dominerende stilling i 
forhold til å sette rammer for internkontroll. Internkontroll defineres i COSO-rapporten som: 
”Intern kontroll defineres i videste forstand 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 

 
På pleie- og omsorg vil blant annet internkontroll i forhold til overholdelse av lovverket som 
regulerer tjenestetilbudet være aktuelt. Fokus i denne rapporten er imidlertid internkontroll 
knyttet til økonomistyringen. 
  

                                                 
2 Overå, Oddvar og Bernt, Jan Fridthjof: Kommuneloven med kommentarer (2006) 
3 Utarbeidet i 1992 av The Committee of Sponsoring Organizations of tthe Tredway Commision 
4 Intern kontroll – et integrert rammeverk, Oversettelse av COSO rapporten. Cappelen Akademiske forlag: 1996 
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I følge COSO består internkontroll av fem innbyrdes sammenhengende komponenter:  
 
Kontrollmiljø 
Kontrollmiljøet er grunnmuren som de andre komponentene bygger på og omfatter 
menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier, holdninger og 
kompetanse, og hvordan virksomheten er organisert. Ledelsesfilosofi og lederstil inngår også i 
kontrollmiljøet.  
 
Risikovurderinger 
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes mål for virksomheten og aktivitetene, og risikoen 
for at virksomheten ikke når målene må kartlegges og analyseres. Analysen danner grunnlaget 
for hva ledelsen velger å gjøre for å kontrollere risikoene. Selv om kommunen ikke har fastsatt 
egne mål forutsettes det at det er et mål å følge regelverket og holde driften innenfor vedtatt 
budsjett. 
 
Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktivitetene henger nøye sammen med risikovurderingen. De skal sørge for at det 
settes i verk tiltak for å møte risikoene, og bidra til at rutiner og systemer fungerer som 
bestemt. For å holde driften innenfor vedtatt budsjettramme må det etableres 
kontrollaktiviteter som en del av økonomistyringen. 
 
Informasjon og kommunikasjon 
Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og virke både horisontalt og vertikalt i 
organisasjonen. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal gjøre det mulig for den 
enkelte å ivareta det ansvar de er blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk informasjon er viktig 
som styringsinformasjon for ledelsen og de politiske beslutningstakerne. Informasjon bør 
være oppdatert til enhver tid og skje så ofte at ansvarlig beslutningsinstans kan gjøre 
nødvendige prioriteringer og beslutte hvilket tiltak som eventuelt må iverksettes.  
 
Oppfølging/overvåkning 
Oppfølging/overvåking skal sikre at nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført. 
Overvåking kan skje kontinuerlig parallelt med driften og som målrettede evalueringer. 
Overvåking av den interne kontrollen er en ledelsesaktivitet.  
 
Figur 1: COSO – rammeverket 
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Ut fra bestemmelser og teori over kan vi utlede følgende revisjonskriterier (krav):  
• Rådmannen skal påse at forvaltningen er gjenstand for en betryggende kontroll 
• Det bør være etablert rutiner for internkontroll, herunder 

- Risikovurdering  
- Kontrollaktiviteter 
- Kommunikasjon og informasjonsflyt 
- Overvåking 

 
Om årsbudsjettets bindende virkning og rapportering 
Årsbudsjettets bindende virkning understrekes i kommuneloven § 47 der det står at 
kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette 
gjelder imidlertid ikke for utbetalinger kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Skjer det 
endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som 
årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen gi melding til kommunestyret, som må foreta de 
nødvendige endringer 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 og innbetalinger og 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 i 
rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. I kommunens økonomireglement er 
det slått fast at formannskapet skal behandle regnskapsrapport tre ganger i året.5 I tillegg skal 
formannskapet ha en månedlig gjennomgang av rapporter fra rådmannen. Ansvaret for denne 
rapporteringen er lagt til økonomisjefen. Avdelingene er videre pålagt månedlige 
rapporteringer til hovedutvalget. Rådmannen skal ha kopi av denne rapporten. Ved 
fremleggelse av rapporten skal det også fremmes forslag om budsjettreguleringer. 
 
Ut fra bestemmelsene over kan vi utlede følgende revisjonskriterium (krav):  

• Avdelingene skal rapportere hver måned til rådmannen og hovedutvalgene  
• Økonomisjefen skal rapportere til formannskapet tre ganger i året. 
• Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen av inntekter og utgifter 

i forhold til vedtatt årsbudsjett 
 

1.3.3 Utledning av underproblemstillinger 

1. Hvordan er situasjonen på pleie- og omsorgsavdelingen i Karasjok? 

• Hvordan er bemanningssituasjonen? 

• Hvordan er ressursbruken? 
 

2. Er økonomistyringen i pleie- og omsorgsavdelingen tilfredsstillende? 

• Er budsjettet realistisk? 

• Er det etablert en betryggende kontroll?  

• Er rapporteringen tilfredsstillende?  

 
  

                                                 
5 Kvartalsrapporter per 31. mars, 30. juni og 30. september. I tillegg kommer årsregnskapet.  
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Tabell 1: problemstilling 2: kontrollspørsmål og kriterier 
Underproblemstillinger Kontrollspørsmål Kilder til kriterier  
 
Er budsjettet 
realistisk? 
 

 - Hvordan er budsjettarbeidet organisert? 
- Hvordan er forholdet mellom budsjett og 
regnskap? 
  - Er budsjettet fullstendig? 

 
 
Kommuneloven § 46 
Forskrift om årsbudsjett § 6 

 
 
Er det etablert en 
betryggende kontroll?  
 

 - Er forutsetningene for god 
økonomistyring til stede i organisasjonen?  
- Er det foretatt noen risikovurdering?  
 - Er det etablert rutiner og praksis for 
økonomioppfølging og budsjettkontroll? 
 - Er det god kommunikasjon og 
informasjonsflyt internt i organisasjonen? 
- Er det etablert et internkontrollsystem 
som overvåkes av ledelsen? 

COSO: Kontrollmiljø 
 
Kommuneloven § 23 
 
COSO: Risikovurdering 
COSO: Kontrollaktiviteter 
COSO: Informasjon og 
kommunikasjon 
COSO: Overvåking 

 
Er rapporteringen 
tilfredsstillende?  
 

 - Rapporteres det rutinemessig om status 
og prognoser for den økonomiske 
utviklingen internt i administrasjonen? 
 - Er rapporteringen fra administrasjonen til 
politisk nivå gjennomført i henhold til 
regelverket?  

COSO: Informasjon og 
kommunikasjon 
 
Kommuneloven § 47 
Forskrift om årsbudsjett § 10 

 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er en betegnelse på de framgangsmåtene som brukes for å samle inn opplysninger 
som kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne 
undersøkelsen har vært intervju og dokumentanalyse. Vi har gjennomført intervju med 
rådmannen, helse - og omsorgssjefen, økonomisjefen og enhetslederne ved institusjonsbasert 
omsorg og åpen omsorg. Intervjuene ble foretatt i juni og august 2010. Undersøkelsen ble 
supplert med nye opplysninger fra avdelingsleder og dokumenter i februar 2011.  Aktuelle 
dokumenter har vært budsjett, økonomiplaner, regnskap, årsmeldinger og diverse 
saksutredninger og protokoller fra politiske utvalg. 

1.4.2 Avgrensing 

Undersøkelsen er i hovedsak avgrenset til pleie og omsorgsavdelingen, som er en av tre 
avdelinger under helse og omsorgsavdelingen (jf. fig 2. kap.2.1), men i noen oversikter 
framkommer tall for hele avdelingen. I noen tilfeller vil vi komme inn på forhold som angår 
hele kommunen. Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til årene 2008, 2009 og 2010.   

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 
data som er samlet inn. Vi mener at data i undersøkelsen er relevant og tilstrekkelig til å svare 
på problemstillingene i undersøkelsen. Det er likevel viktig å være klar over at opplysningene 
som framkommer i rapporten representerer et utvalg av ”virkeligheten”.  
 
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 
ivaretatt ved intern kvalitetssikring av tallmateriale, verifisering av faktaopplysninger 
framkommet i intervju og sammenligning av opplysninger fra dokumenter og intervju.  
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2. ORGANISERING 

2.1 Administrativ organisering 
 
Figur 2: Helse- og omsorgsavdelingen til juli 2010 
 

 

Helse- og omsorgsavdelingen ledes av helse- og omsorgssjefen Avdelingen har bestått av tre 
virksomheter innenfor områdene pleie og omsorg, helse og hjelpetjenester. Pleie- og 
omsorgsavdelingen har vært delt i to enheter Enhet for åpen omsorg er et tjenestetilbud til 
hjemmeboende, og omfatter hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgslønn, trygghetsalarm, 
matombringing mm. Enhet for institusjonsbasert omsorg er et pleie- og omsorgstilbud både 
til langtids pleiepasienter og til pasienter med akutte medisinske problemer, og omfatter 
sykehjems- og sykestueplasser, korttidsopphold og avlastning. 

Kommunestyret behandlet den 14.6.2010 ny organisering av helse- og omsorgsavdelingen. 

Figur 3:Helse og omsorgsavdelingen fra juli 2010 
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2.2 Politisk organisering 
 
Figur 4: Politisk organisering i Karasjok kommune 

 

 
 
 
Kommunestyret selv fatter vedtak om årsbudsjett, og fastsetter rammen for de ulike 
områdene.  
 
Formannskapet legger fram innstilling til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret, 
og er gitt myndighet til å fordele årsbudsjettets rammebevilgninger på ansvarsområder.  
 
Hovedutvalget for helse og omsorg har et særskilt ansvar for å arbeide med de av 
kommunens mål som berører helse og omsorg, og forberede og innstille i saker som skal 
behandles i kommunestyret innenfor saksområder vedrørende helseavdelingen, avdeling for 
hjelpetjenester og pleie- og omsorgsavdelingen.  
 
  

Kommunestyret

Formannskapet

Hovedutvalget 

for helse og 

omsorg

Hovedutvalget 

for oppvekst

Hovedutvalget 

for plan og 

utvikling
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3. HVORDAN ER SITUASJONEN PÅ PLEIE- OG 
OMSORGSAVDELINGEN I KARASJOK? 

3.1 Bemanningssituasjonen 

3.1.1 Grunnbemanning 

Oversikt fra pleie og omsorgsavdelingen, mottatt i juni 2010, viser at enhetene 
institusjonsbasert omsorg og åpen omsorg totalt hadde 83 stillingshjemler. 
 
Ved åpen omsorg var det 50 stillingshjemler fordelt på 1 avdelingsleder, 1 assisterende 
avdelingssykepleier, 10 sykepleiere, 3 hjelpepleiere, 19 miljøarbeidere, (herav fire som bare 
jobbet helger og en sjåfør), 1 vernepleier, 1 omsorgsarbeider, 5 pleiemedarbeidere, 1 aktivitør, 
7 hjemmehjelper og 1 syns- og hørselskontakt. Av de femti hjemlene var det bare sju 
heltidsstillinger. Størrelsene på de andre stillingshjemlene varierte mellom 10-90 %. Per 
februar 2011 utgjorde dette 32,72 stillinger, og ubesatte stillinger var en hel sjåførstilling og 
3,85 % sykepleierstillinger.  
 
Ved institusjonsbasert omsorg var det 33 stillingshjemler (inkludert 5 hjemler til drift av 
kjøkken). Hjemlene var fordelt på 1 avdelingsleder, 14 sykepleiere, 13 hjelpepleiere, 1 
kjøkkenleder og 4 kokker. Fem sykepleiere, kjøkkenleder og en kokk var ansatt i 100 % 
stilling. Størrelsene på de andre stillingshjemlene varierte mellom 21,3-90 %. Per februar 
2011 utgjorde dette 24,96 stillinger, og ubesatte stillinger var tre faste deltidstillinger 
sykepleier, 2,3 % vikariater sykepleier, 1,47 % fast hjelpepleier og 0,5 % vikariat hjelpepleier.  
 
Bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgsavdelingen har vært ustabil de siste årene. Flere 
stillinger har stått vakante i lange perioder og det har vært høy ”turnover”. Det har særlig vært 
vanskelig å rekruttere enhetsledere. Per juni 2010 var lederne ved begge enhetene i pleie- og 
omsorgsavdelingen konstituert og hadde bare fungert som ledere i korte perioder. Ved enhet 
for åpen omsorg hadde det vært ansatt tre ulike ledere det siste året, alle hadde blitt rekruttert 
fra enheten. Konstituert leder per juni 2010 ble imidlertid fast ansatt i desember 2010. Ved 
institusjonsbasert omsorg ble det ansatt leder i oktober 2010.  

3.1.2 Sykefravær 

 
Tabell 2: Oversikt over sykefravær 2007-2010 
 2007 2008 2009 2010 
Hele kommunen 11,5 13,88 12,5  
Helse og omsorgsavdelingen 19,89 14,95 12,37 12,33 
Åpen omsorg 24,18 15,8 13,6 11,8 
Institusjonsbasert omsorg 16,69 11,25 20,10 16,8 
 
Fraværstallene i tabell 2 over kommer fra oversikter mottatt fra kommunen i juni 2010 for 
årene 2007 til 2009 og rapporter fra fraværsstatistikk for 2010 mottatt i februar 2011. Tallene 
viser at i 2007 var fraværet for hele avdelingen på nesten 20 prosent, men dette er redusert til 
noe over 12 prosent for 2009 og 2010. I 2007 og 2008 var det åpen omsorg som hadde høyest 
fravær, mens i 2009 og 2010 var det institusjonsbasert omsorg. 
 
Det framgår av kommunens årsmeldinger for både 2008 og 2009 at planlagt arbeid for 
reduksjon i sykefravær ikke er igangsatt.  Helse- og omsorgssjefen sier imidlertid i intervju i 
juni 2010 at det nå er iverksatt et samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å få ned 
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sykefraværet på et akseptabelt nivå, og at tilrettelegging av arbeidsplassene vil bli vektlagt. I 
februar 2011 sier helse- og omsorgssjefen at antall sykemeldinger har gått ned, men at det 
fortsatt er mye egenmeldinger. Dette følges nå opp av enhetslederne på åpen omsorg og 
institusjonsbasert omsorg. 
 

3.2 Ressursbruken 

3.2.1 Budsjett og regnskap for pleie og omsorg  

 
Tabell 3: Budsjett og regnskap, pleie og omsorgsavdelingen, 2008 - 2010 
 Regnskap 

2008 
Budsjett 

2008 
Regnskap 

2009 
Budsjett 

2009 
Regnskap6 

2010 
Budsjett 

2010 
Pleie- og omsorg  
administrasjon  

-148 035 -199 433 243 449 57 159 -206 395 661 

Institusjonsbasert 
omsorg 

8 820 589 
 

7 886 492 
 

9 570 539 
 

8 266 266 
 

10 318 085 9 087 183 

Åpen omsorg 15 898 280 
 

12 045 726 
 

17 412 604 
 

15 276 191 
 

19 707 202 16 397 256 

Drift kjøkken 
 

1 882 515 1 610 916 1 775 322 1 575 748 1 856 149 1 925 678 

 
Hele avdelingen  

 
26 453 349 

 
21 343 701 

 
29 001 913 

 
25 175 364 

 
31 675 041 

 
27 467 276 

 
En sammenligning av regnskapene for pleie- og omsorgsavdelingen for 2008, 2009 og 2010 
viser at forbruket har økt med over ti millioner på tre år. Det har vært størst økning innenfor 
åpen omsorg, med cirka fire millioner i perioden. En sammenligning av budsjett og regnskap 
for de tre årene viser at det har vært mellom fire og fem millioner i merforbruk hvert år.  

3.2.2 Vikarutgifter 

 
Tabell 4: Utgifter til vikarbruk ved enhet for åpen omsorg, 2008-2010 
 2008 2009 2010 
Sum utgifter vikarbruk7 2 724 907 1 860 327 1 804 979 
Refusjoner8  1 370 732 895 434 390 1969 
Netto utgifter vikarbruk 1 354 175 964 893 1 414 783 
 
Regnskapene viser at nettoutgiftene til vikarbruk i avdeling for åpen omsorg var vel 1,3 mill. i 
2008 og noe under 1 mill. i 2009. For 2010 viser det ureviderte regnskapet netto utgifter til 
vikarbruk på over 1,4 mill. Det framkommer i intervju med avdelingsleder at det er etterslep 
på sykepengerefusjoner.10   
 

                                                 
6 Urevidert regnskap per februar 2011 
7 Vikarlønn til ferieavvikling (10220), sykefravær (10230), fødselspermisjon (10270), velferdspermisjon 
(10280), annet fravær (10290) og feriepenger vikarlønn (10299) 
8 Refusjoner = refusjon av sykepenger + refusjon av foreldrepenger. Refusjoner fra staten er ikke tatt med. 
9 Per februar 2011 
10 Desember 2010 mangler 
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Tabell 5: Utgifter til vikarbruk ved enhet for institusjonsbasert omsorg, 2008-2010 
 2008 2009 2010 
Sum utgifter vikarbruk 1 561 486 1 713 728 1 915 109 
Refusjoner 805 385 1 014 593 866 625 
Netto utgifter vikarbruk 756 101 699 135 1 048 484 
 
Regnskapene viser at nettoutgifter til vikarbruk ved enhet for institusjonsbasert omsorg lå 
rundt kr 700 000 både i 2008 og 2009, og på noe over 1 mill. i 2010.  
 
Kjøp av vikartjenester 
Det var i 2010 budsjettert med kr 30 000 til kjøp av tjenester fra andre på åpen omsorg og 
sykehjemmet, mens regnskapet viser at det er kjøpt tjenester for henholdsvis kr 477 932 (åpen 
omsorg) og kr 291 530 (sykehjemmet).  Herav kr 463 828 (åpen omsorg) og kr 92 541 
(sykehjemmet) fra selskapet NURSEPARTNER som leverer sykepleietjenester. Til sammen 
har helse- og omsorgsavdelingen kjøpt vikartjenester fra selskapet NURSEPARTNER for kr 
813 516 i 2010. 
 
Tabell 6: Kjøp av tjenester11 

 Åpen omsorg Sykehjem 
 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Kjøp av tjenester 477 932 30 000 291 530 30 000 
     

NURSEPARTNER 463 828  92 541  
 

3.2.3 Sammenligning med andre kommuner ved hjelp av KOSTRA 

Vi har med utgangspunkt i rapportering til SSB (KOSTRA) for 200912, sammenlignet 
Karasjok kommune med Kautokeino kommune, gjennomsnittet for alle kommunene i 
Finnmark og gjennomsnittet for kommunegruppe 3 (Gr.3)13.  
 
Tabell 7: Netto driftsutgifter til pleie og omsorg, 2009 

 Karasjok Kautokeino Finnmark Gr. 3 
Per innbygger 14906 16569 14363 18720 
Per innbygger over 67 år 123362 162870 121610 115865 
Per innbygger over 80 år 395933 610762 412601 308394 
Hjemmeboende pr innbygger 9158 10400 6937 8442 
Institusjon per innbygger 3861 4157 5872 8225 
Per institusjonsplass 782389 932278 785217 744768 
 
KOSTRA viser at netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger i Karasjok kommune 
ligger under Kautokeino og gruppe tre, men litt over gjennomsnittet for Finnmark. Karasjok 
bruker litt mer per innbygger over 67 enn gjennomsnittet for Finnmark og kommunegruppen, 
men betydelig mindre enn Kautokeino. Når det gjelder utgifter til pleie og omsorg per 
innbygger over 80 år bruker Karasjok litt mer enn gjennomsnittet for kommunegruppen og litt 
mindre enn gjennomsnittet for Finnmark. Igjen er det Kautokeino som bruker mest.  

                                                 
11 Konto 13700 
12 Tallene for 2010 foreligger ikke før 15. mars 2011 
13 SSB har delt landets kommuner i grupper for statistikkformål. Karasjok kommune tilhører gruppe 3 som består 
av 32 kommuner med middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. 
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Karasjok bruker noe mer til hjemmeboende per innbygger enn gjennomsnittet for Finnmark 
og kommunegruppen, men litt mindre en Kautokeino. Utgiftene til institusjon per innbygger 
er lavere enn sammenligningskommunene, men utgiftene per institusjonsplass er på nivå med 
snittet for Finnmark og kommunegruppa. Også her bruker Kautokeino mest.  

3.3 Oppsummering 
Bemanningssituasjonen i pleie- og omsorgsavdelingen har de siste årene vært ustabil med høy 
“turnover”, ubesatte stillinger, mangel på stabile ledere og relativt høyt sykefravær.  
 
Regnskapene for de tre siste årene viser økt forbruk, årlig merforbruk og relativt høye 
vikarutgifter. Selv om kommunen får refundert rundt halvparten av utgiftene til vikarbruk er 
det store ekstrautgifter kommunen må bære selv. Samlet for de to enhetene i pleie- og omsorg 
utgjorde nettoutgiftene til vikarbruk i 2010 cirka 2,5 millioner. I tillegg kommer kjøp av 
vikartjenester på de to enhetene for over 0,7 mill. 
 
Samtidig viser enn sammenligning med andre kommuner ved hjelp av tall fra KOSTRA at 
Karasjok ikke har spesielt høye utgifter til pleie og omsorg sammenlignet med andre 
kommuner. 
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4. ER ØKONOMISTYRINGEN I PLEIE OG 
OMSORGSAVDELINGEN TILFREDSSTILLENDE? 

4.1 Er budsjettet realistisk? 

4.1.1 Data 

 
Hvordan er framdriften og organiseringen av budsjettarbeidet? 
I følge rådmannen starter de første forberedelsene til neste års budsjett allerede før 
sommerferien. Helse- og omsorgssjefen opplyser at budsjettarbeidet i avdelingen og enhetene 
starter like etter sommerferien. Når enhetene er ferdige med sine utkast til budsjett, legges et 
samlet budsjettforslag for avdelingen fram for hovedutvalget. Dette skjer i slutten av 
september. Når statsbudsjettet er kjent i oktober kan endelige budsjettrammer fastsettes, og 
prioriteringene innenfor rammene starte. Helse- og omsorgssjefen opplever mulighetene for 
omprioriteringer som begrenset på grunn av at mellom 80 og 90 prosent av utgiftene ved 
avdelingen er lønnsutgifter. Hun opplyser at rammene som regel ikke dekker det reelle 
behovet, og at prosessene internt også handler om å fremme forslag til hva som kan kuttes. I 
løpet av oktober og november avholdes det flere budsjettmøter i ledergruppen, 
hovedutvalgene og formannskapet, før endelig utkast til budsjett behandles av formannskapet 
i slutten av november. Budsjettutkastet blir også sendt på høring til ulike råd og utvalg som 
får anledning til å kommentere innholdet, for eksempel eldrerådet og arbeidsmiljøutvalget. 
Deretter legges budsjettet ut for offentlig ettersyn i to uker, før det behandles av 
kommunestyret i midten av desember. Protokoller fra de politiske utvalgene for de tre siste 
årene bekrefter gangen i budsjettprosessen. 
 
Det har ikke vært mulig gjennom intervju å kartlegge konkret hvordan budsjettarbeidet har 
foregått i praksis i årene 2008 og 2009, fordi det har vært skifte i lederstillingene og endringer 
i rutiner og budsjettansvar. Begge enhetslederne som ble intervjuet i juni og august var 
konstituert i stillingene fra februar 2010, og helse- og omsorgssjefen ble ansatt i januar 2010. 
Det opplyses imidlertid at fram til 2010 hadde enhetslederne på pleie- og omsorgsavdelingen 
ansvar for å utarbeide forslag til budsjett. Helse- og omsorgssjefen opplyser at 
budsjettarbeidet i enhetene har foregått med utgangspunkt i tidligere års erfaringstall, men at 
på grunn av manglende oversikt over stillinger og tiltak har ikke erfaringstallene vært et godt 
grunnlag for budsjettarbeidet. Fra 2010 er budsjettansvaret lagt til avdelingsleder. Hun sier at 
hun tar utgangspunkt i forrige års regnskap, godkjente stillinger (med prosentvis lønnsøkning) 
og eventuelle nye tiltak. Kommunen har ikke et elektronisk budsjettprogram. 
  
Hvordan er forholdet mellom budsjettet og regnskap?  
 
Tabell 7: Merforbruk, pleie- og omsorgsavdelinga, 2008 - 2010 

2008 2009 2010 
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
26 453 349 21 343 701 29 001 913 25 175 364 31 675 041 27 467 276 

Merforbruk Merforbruk Merforbruk 
5 109 648 3 826 549 4 207 765 

24 % 15 % 15 % 
 
Sammenligning av budsjett og regnskap for de siste tre årene viser at det har vært stort 
merforbruk ved pleie- og omsorgsavdelinga. Merforbruket var på 24 prosent i 2008 og 15 
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prosent i 2009 og 2010.14 Utgiftene til avdelinga er i all hovedsak lønnsutgifter. Regnskapet 
for 2010 viser at det er lite avvik på fast lønn, men til dels store avvik på faste tillegg, overtid 
og vikarlønn.15 Det er også relativt store avvik på kjøp av vikartjenester (jf. kap. 3.2.2) Andre 
forhold som har bidratt til overskridelser er kjøp av institusjonsplasser fra Porsanger 
kommune, ekstrautgifter i tilknytning til leasingavtaler16og utbetaling av ikke budsjetterte 
etableringstilskudd og stimuleringstilskudd til sykepleiere.  
 
Tabell 8: Avvik regnskap – budsjett ved åpen omsorg og institusjon, 2008-2010 
      2008      2009           2010 
 Regnskap  Budsjett Regnskap  Budsjett Regnskap  Budsjett 
Åpen omsorg 15 898 280 12 045 726 17 412 604 15 276 191 19 707 202 16 397 256 
Merforbruk 3 852 554 (32 %) 2 136 413 (14 %) 3 309 946 (20 %) 
Institusjon 8 820 589 7 886 492 9 570 539 8 266 266 10 318 085 9 087 183 
Merforbruk 934 097 (12 %) 1 304 273 (16 %) 1 230 902 (14 %) 
 
Sett i absolutte tall er det enhet for åpen omsorg som har hatt størst avvik mellom budsjett og 
regnskap alle årene. Åpen omsorg hadde også størst prosentvis avvik mellom budsjett og 
regnskap i 2008 og 2010. Når det gjelder enhet for institusjon kan det nevnes at ved en 
budsjettregulering i kommunestyret i mars 2009 ble rammen for enheten redusert med en 
million på grunn av forventet økning i inntekt på sykestueplasser.17 Antakelsene slo ikke til,18  
og dette bidro sterkt til overskridelsene i 2009. 
 
Er budsjettet fullstendig?  
Sammenligning av budsjett og regnskap for de tre siste årene viser at rammene for enhetene 
og avdelingen er overskredet. Vi ser at en del poster i budsjettet ikke er fylt ut, selv om 
regnskapet viser at det har påløpt kostnader. Ingen av disse er imidlertid vesentlige. Problemet 
ser mer ut til å være at budsjettet er ufullstendig ved at ikke alle utgiftene er tatt med, og at en 
del poster er underbudsjettert. 
 
I følge helse- og omsorgssjefen har ikke budsjettene for enhetene i pleie og omsorg verken 
vært realistiske eller fullstendige de siste årene. Dette begrunnes med manglende oversikt 
over stillinger og at det er satt i gang tiltak uten dekning i budsjett. I 2009 utgjorde tiltak uten 
budsjettmidler cirka 2,7 millioner i merutgifter på grunn av opprettelse av ekstra stillinger. 
Tiltakene skyldes økt pleiebehov hos ressurskrevende brukere og dermed behov for flere 
stillinger. Et annet tiltak som ikke har vært tatt inn i budsjettet er tilskudd for å rekruttere og 
beholde sykepleiere ved pleie- og omsorgsavdelingen. Helse- og omsorgssjefen anslår dette til 
over kr 700 000 for hele avdelingen i 2010. Hun uttrykker en målsetting om å utarbeide 
budsjetter som dekker alle stillinger og tiltak, og som bringer drifta inn i lovlige former. Hun 
tror at budsjettet for 2011 er mer realistisk enn de tre foregående årene.  
 
Helse- og omsorgssjefen sier imidlertid også at det er vanskelig å ha oversikt over alle behov 
og utgifter, fordi pleie- og omsorgsavdelingen er en uforutsigbar avdeling å styre. Brukernes 
behov kan endres/forverres og det kan komme nye, krevende brukere. Det kan oppstå akutte 
behov, herunder terminale pasienter, pasienter med kreft eller andre alvorlige sykdommer 

                                                 
14 Urevidert regnskap per februar 2011 
15 Ved beregning av avvik ved vikarlønn sykefravær må det imidlertid tas hensyn til refusjoner (jf.tab. 4 og 5) 
16 2009: Ansvar for oppfølging av avtalen var ikke plassert, og det var kjørt flere kilometer enn avtalen dekket.     
2010:Tilleggsregning ved innlevering på grunn av manglende vedlikehold og oppfølging. 
17 Innsatsbasert refusjon fra Helse Nord 
18 Inntekten ble på kr 187 000 og ble først inntektsført i 2010. 
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eller at ressurskrevende brukere flytter til kommunen. Andre usikre faktorer er lønnsøkning 
og sykefravær.  Disse utgiftene legges inn i budsjettet, men er vanskelig å forutsi eksakt.  
Helse- og omsorgssjefen gir også uttrykk for at driftsnivået på pleie- og omsorg er for høyt i 
forhold til de økonomiske rammene, og at det ikke er mulig å opprettholde dagens 
tjenestetilbud innenfor rammene. Det går også igjen i rapporteringen fra avdelingen (jf. kap. 
4.3.1) at pleie- og omsorgsavdelingens drift ikke samsvarer med bevilget budsjett. Helse- og 
omsorgssjefen mener at det er viktig å få et mer realistisk tjenestetilbud og viser til ekstern 
rapport19, hvor det blant annet konkluderes med at kommunen har en raus omsorgstjeneste i 
forhold til andre kommuner som Karasjok er sammenlignet med. Hun savner sterkere 
politiske styring, og etterlyser klarere mål og mer entydige budsjettvedtak for avdelingen.  

4.1.2 Vurderinger 

I henhold til kommuneloven § 45 skal kommunestyret en gang i året vedta et budsjett for det 
kommende budsjettår. Bestemmelsene er utdypet i forskrift om årsbudsjett og i kommunens 
økonomireglement. Det er vanskelig å isolere budsjettprosessen i pleie- og 
omsorgsavdelingen fra budsjettprosessen i kommunen for øvrig. Administrasjonen i Karasjok 
kommune har utarbeidet budsjett og lagt disse fram til ettersyn og politisk behandling innen 
fristen i de undersøkte årene, 
 
I kommuneloven § 46.3 og budsjettforskriftens § 6 er det slått fast at årsbudsjettet skal 
fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. 
Det vil alltid være elementer av usikkerhet inne i bildet når forventet utvikling skal 
predikeres. Noen elementer bør være kjent, mens andre kan være usikker. Det bør for 
eksempel være mulig å beregne utgifter til fast lønn med relativ 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. Undersøkelsen viser at det er lite avvik på fast lønn. Det 
betyr imidlertid ikke at det har vært en god beregning (ut fra en oversikt over stillinger), men 
kan like gjerne skyldes sparte lønnsmidler på grunn av vakanser. Regnskapet viser store avvik 
på vikarlønn og overtid. Dette har sammenheng med sykefravær og vakanser. Det er også 
store avvik på faste tillegg. Dette burde være mulig å budsjettere mer nøyaktig, da det i 
turnusen alltid vil være faste kvelds-, natt- og helgetillegg. 
  
Det fremgår videre av kommunelovens § 46.3 og budsjettforskriftens § 6 at budsjettet skal 
være fullstendig. En forståelse av begrepet er at alle kjente inntekter og utgifter skal være med 
i årsbudsjettet. Et minstekrav er at ingen større budsjettposter er utelatt. Det er ingen større 
budsjettposter som er utelatt, men alle kjente utgifter er ikke tatt med i budsjettet. Det gjelder 
blant annet nyoppretta stillinger og rekruttering- og stabiliseringstilskudd til sykepleiere. 

4.1.3 Delkonklusjon 

Etter revisjonens vurdering har ikke budsjettene for pleie- og omsorgsavdelingen for 2008, 
2009 og 2010 vært realistisk i forhold til driftsnivå. Størstedelen av kostnadene er 
lønnsutgifter (fast lønn og faste tillegg) som skulle være mulig å beregne med relativt stor 
sikkerhet. Avdelingen har imidlertid ikke hatt god nok oversikt over stillinger og tiltak. 
Avvik mellom budsjett og regnskap er ikke ensbetydende med at budsjettet er urealistisk. Det 
kan for eksempel ha kommet nye vedtak gjennom året som har ført til økte kostnader, eller 
lønnsoppgjøret eller sykefraværet kan ha ført til høyere kostnader enn forutsatt. Men hvis det 
over år er betydelig avvik mellom budsjett og regnskap, bør enten rammene styrkes eller 
aktiviteten reduseres gjennom politiske vedtak.  

                                                 
19 ”Drifts- og ressursanalyse for pleie- og omsorgsavdelingen”, Rune Devold (10.12.2009) 
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4.2 Er det etablert en betryggende kontroll? 

4.2.1 Data 

 
Er forutsetningene for god økonomistyring til stede i organisasjonen?  
Som der framgår foran har det vært stor “turnover” og høyt sykefravær i pleie- og 
omsorgsavdelingen både i 2008, 2009 og 2010. Det har heller ikke vært stabil ledelse i 
perioden, verken i enhetene eller avdelingen. Enhet for åpen omsorg har hatt fire ledere de 
siste tre årene. Leder per august 2010 hadde vært konstituert fra februar 2010. Hun har vært 
assisterende leder fra 2006 og trådt inn i lederstillingen ved behov. Leder for enhet for 
institusjon per juni 2010 hadde også vært konstituert fra februar 2009. Hun har tidligere vært 
sykepleier ved enheten. Ingen av de to har noen opplæring eller spesiell kompetanse i 
økonomistyring. Begge enhetene hadde fast ansatte ledere per februar 2011 (jf. kap. 3.1.1). 
Avdelingsleder for helse – og omsorg ble tilsatt i januar 2010 etter at avdelingslederstillingen 
stod vakant i hele 2009. Hun har tidligere erfaring med budsjettarbeid.20  
 
Er det foretatt noen risikovurdering? 
Det har ikke vært foretatt noen systematisk risikoanalyse vedrørende økonomistyring eller 
budsjettoppfølging i avdelingen, men det er gjort vurderinger i forhold til risikoområder, og 
det er iverksatt tiltak.  
 
I 2008 og 2009 var det enhetslederne, ved henholdsvis sykehjemmet og åpen omsorg, som 
hadde budsjettansvaret, herunder utarbeidelse av budsjett, budsjettoppfølging og rapportering. 
I følge økonomisjefen og helse- og omsorgssjefen har flere av dem som har fungert som 
enhetsledere i løpet av denne perioden enten manglet den nødvendige kompetansen til dette 
eller selv ikke ønsket ansvaret for økonomi og budsjett. For å avlaste enhetslederne og bedre 
økonomistyringen ble budsjettansvaret fra 2010 overført til helse- og omsorgssjefen.  
 
Det er også gjort en vurdering i forhold til saksbehandling. Tidligere lå ansvaret for 
saksbehandlingen, og vedtaksmyndigheten i forhold til enkeltvedtak ved tildeling av tjenester, 
hos enhetslederne ved henholdsvis åpen omsorg og institusjon. Fra 2010 er saksbehandlingen 
og vedtaksmyndigheten sentralisert til helse- og omsorgsleder. Dette er et grep for å bedre 
saksbehandlingen og styrke økonomistyringen. Avdelingsleder sier at alle vedtak nå vurderes 
i forhold til økonomiske rammer.  Fra 1. mars 2010 har det vært ansatt en saksbehandler i 100 
% stilling i avdelingsleders stab. I følge avdelingsleder var det en restanse på 130 
ubehandlede saker i januar 2010. Per januar 2011 hadde ikke avdelingen restanser.  
 
Er det etablert rutiner og praksis for økonomioppfølging og budsjettkontroll? 
På grunn av stor utskifting av ledere i 2008 og 2009 foreligger det lite informasjon om rutiner 
og praksis for økonomioppfølging og budsjettkontroll i denne perioden. I følge økonomisjefen 
og helse- og omsorgssjefen hadde enhetslederne (ved institusjon og åpen omsorg) 
budsjettansvar fram til 2010, og rutinen var at det skulle rapporteres månedlig til 
avdelingsleder. Da avdelingslederstillingen ble stående vakant fra høsten 2008 skulle det 
rapporteres direkte til rådmannen. Slik vi forstår det fungerte verken budsjettkontrollen eller 
rapporteringen tilfredsstillende. Økonomisjefen sier at han ikke har hatt kapasitet til å følge 
opp enhetslederne i forhold til økonomistyring. Det har også vært store utskiftninger på 
økonomikontoret. 
                                                 
20 Som avdelingsleder på helseavdelingen. I 2009 fikk hun også ansvaret for å koordinere budsjettet for hele 
avdelingen, på grunn av at avdelingen manglet leder. 
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Fra 2010 er det iverksatt tiltak for å bedre økonomistyringen ved at ansvaret for 
budsjettkontroll og rapportering er lagt til avdelingsleder. Kommunen benytter det 
elektroniske økonomistyringssystemet Agresso, og helse- og omsorgssjefen sier at hun 
regelmessig følger opp økonomien ved hjelp av Agresso og rapporterer til rådmannen etter en 
fast mal en gang per måned (jf. kap.4.3.1) Agresso har også kontrollfunksjoner innebygget i 
systemet, blant annet i forhold til attestasjon og anvisning. Det er bare avdelingsleder som har 
anvisningsmyndighet på avdelingen, mens attestasjonsmyndighet er lagt til flere. På pleie og 
omsorg er det to ansatte som har attestasjonsmyndighet. Helse- og omsorgssjefen sier at hun 
også følger opp at kommunen får inn refusjonene de har krav på. I følge helse- og 
omsorgssjefen har også enhetslederne tilgang til Agresso, men flere har ikke hatt kompetanse, 
ønske eller kapasitet til å bruke systemet. Ingen av de to enhetslederne vi snakket med brukte 
Agresso. Informantene oppgir imidlertid at de prøver å være bevisst forbruket, ved å redusere 
bemanningen dersom situasjonen tillater det, eller utsette innkjøp. Avdelingsleder oppgir i 
intervju i februar 2011 at hun har begynt å veilede enhetslederne ved sykehjemmet og åpen 
omsorg i økonomistyring og bruk av Agresso. Kommunen har turnusprogrammet NOTUS 
som også gir oversikt over lønn og fravær.  
 
Er det god informasjonsflyt mellom virksomhetene og ledelsen? 
Det har ikke vært mulig å kartlegge rutinene for informasjonsflyt og kommunikasjon i 2008 
og 2009 på grunn av “turnover” i alle lederstillingene. Helse – og omsorgssjefen sier at 
rutinen fra 2010 er at avdelingsleder har ukentlige møter med enhetslederne, og at de hver 
fjerde uke gjennomgår månedsrapporten som avdelingsleder har tatt ut fra Agresso. Rutinene 
bekreftes av enhetslederne. Ut over de faste møtene blir ekstra behov, sykefravær og nye 
tiltak ved enhetene fortløpende formidlet til helse- og omsorgssjefen. Enhetslederne uttrykker 
at både de og avdelingsleder tar kontakt ved behov og at det er god uformell kontakt. Det er 
også faste ledermøter mellom avdelingsleder og rådmannen hver måned.  
 
Er det etablert et internkontrollsystem som overvåkes av ledelsen? 
Det er ikke etablert et system for internkontroll som overvåkes av ledelsen, men det er 
iverksatt tiltak ved å sentralisere budsjettkontroll og vedtaksmyndighet. I tillegg oppgir 
avdelingsleder, økonomisjefen og rådmannen at de følger med i Agresso.  

4.2.2 Vurderinger 

I kommuneloven § 23.2 er det slått fast at administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Siktemålet med bestemmelsen er å 
understreke at rådmannen har ansvar for å føre kontroll med administrasjonens virksomhet, og 
herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. I praksis må rådmannen delegere 
oppgavene med utarbeidelse og oppfølging av rutiner for internkontroll til avdelingsledere og 
enhetsledere. 
 
I følge teori om intenkontroll (COSO) er kontrollmiljøet, det vil si de menneskene i 
virksomheten og deres egenskaper, holdninger og kompetanse, grunnmuren som et 
internkontrollsystem bygger på. Det betyr etter vårt syn at forutsetningene for internkontroll 
og god økonomistyring ikke har vært de beste på pleie- og omsorgsavdelingen de siste tre 
årene, på grunn av stor turnover i ledelsen og høyt sykefravær. 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, 
men at det er gjort vurderinger av risiko, og iverksatt tiltak i form av sentralisering av 
budsjettansvar og vedtaksmyndighet. Det er iverksatt kontrollaktiviteter gjennom 
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avdelingsleders månedlige budsjettkontroll og de kontrollfunksjoner som ligger i 
økonomistyringssystemet Agresso. Informasjonsflyten internt i administrasjonen oppleves 
som god av informantene, både den formelle og den uformelle. Det er dokumentert at 
rapportene fra avdelingsleder brukes som informasjon både oppover og nedover i 
organisasjonen, og som informasjon til hovedutvalget.  
 
Det er ikke etablert et system for internkontroll som overvåkes av ledelsen. Mye “henger” på 
avdelingsleders oppfølging av aktivitet og forbruk. Det har trolig vært nødvendig å 
sentralisere budsjettmyndigheten, forutsetningene tatt i betraktning, men det framstår som 
veldig sårbart for organisasjonen at så mange oppgaver avhenger av en person. På sikt må det 
derfor være et mål å lære opp og få ansvarliggjort enhetslederne til å ta aktivt del i 
økonomistyringen, og heller gi avdelingsleder ansvar for å overvåke økonomistyringen 
gjennom et system for internkontroll. Det er således viktig at det er startet opplæring og 
veiledning av enhetslederne og kommunen bør vurdere å styrke denne opplæringen.  

4.2.3 Delkonklusjon 

Det er ikke etablert en betryggende kontroll, i form av et system for internkontroll, ut fra de 
kriteriene som her er satt. Det er imidlertid iverksatt tiltak for å styrke økonomistyringen 
gjennom sentralisering av budsjettansvar og vedtaksmyndighet.  
 

4.3 Er rapporteringen tilfredsstillende? 

4.3.1 Data 

Rapporteres det rutinemessig om status og prognoser for den økonomiske utviklingen 
internt i administrasjonen? 
I følge helse- og omsorgssjefen og økonomisjefen var rutinen tidligere at enhetslederne21 
skulle levere månedsrapporter til avdelingsleder ved helse og omsorg. Rutinen var basert på et 
ønske om at enhetslederne skulle få ett mer bevisst forhold til eget forbruk. På grunn av at 
avdelingslederstillingen stod vakant i 2009 skulle enhetslederne da rapportere direkte til 
rådmannen en gang per måned. Fra 2010 er både budsjettansvaret og rapporteringsansvaret 
flyttet fra enhetslederne til helse- og omsorgssjefen.  Hun sier at rutinen er at hun den 15. hver 
måned skal lage en rapport om den økonomiske situasjonen ved avdelingen basert på 
informasjon i Agresso. Rapportene brukes som grunnlag for diskusjoner i ledermøtene med 
rådmannen, og i møtene med enhetslederne, slik at de er orientert om tilstanden og kan 
iverksette eventuelle tiltak. 
 
Dokumentasjon revisjonen har mottatt viser at avdelingsleder i løpet av 2010 har rapportert 
om tilstanden på pleie- og omsorgsavdelingen med budsjett- og regnskapstall (utskrift fra 
Agresso) og kommentarer i februar, april og august. I tillegg er det tatt ut en regnskapsrapport 
i september. Talldelen viser forbruk/regnskap, periodisert budsjett og avvik i kroner og 
prosent. Kommentardelen inneholder generelle kommentarer, kommentarer til avvik på 
utgifter (eks. lønn og kjøp av tjenester) og inntekter (eks. refusjoner) i forhold til budsjett, og 
hvilke tiltak som eventuelt er satt i verk for å balansere budsjett/regnskap. Det er også gjort 
vurderinger i forhold til forventet utvikling for resten av budsjettperioden. Det er foretatt 
samme type rapportering og i samme omfang for helseavdelingen og hjelpetjenesten. I tillegg 
er det laget en rapport for hele avdelingen (helse og omsorg samlet) per 31.8.10, som 
inneholder både en talldel og kommentarer med forklaringer til tallene. Det er gitt særskilte 

                                                 
21 For eksempel leder for åpen omsorg og leder for institusjon  
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forklaringer på avvik/overskridelser. I rapporten er det også listet opp konkrete tiltak for å 
hindre ytterligere overskridelser. Det er ikke lagt fram forslag om budsjettreguleringer. Det er 
heller ikke foretatt budsjettreguleringer i 2010, så langt vi kan se. Det bekreftes av 
avdelingsleder at hun ikke har fått tid til budsjettreguleringer. Hun har heller ikke fått 
opplæring i nytt system for budsjettregulering (fra 2010). 
 
I følge intervju med økonomisjefen følger han fortløpende opp regnskap-budsjett og melder 
til rådmannen om mangler, feil eller avvik. Dette bekreftes av rådmannen, som mener at det er 
god utveksling av økonomisk informasjon internt i administrasjonen. 
 
Er rapporteringen fra administrasjonen til politisk nivå gjennomført i henhold til 
regelverket? 
Sakslister og protokoller for hovedutvalget for helse og omsorg viser at det ble avholdt 14 
møter i 2008, 13 møter i 2009 og 10 møter i 2010. I 2008 var økonomirapportering satt opp 
som egen sak fire ganger.22 Også i 2009 har det vært egne saker om økonomisk rapportering 
fire ganger.23I 2010 er det funnet to saker om økonomirapportering.24 I alle de nevnte sakene 
er det gitt muntlig orientering, men fattet skriftlige vedtak. I følge protokollene er det vanlig 
med referatsaker på alle møter, og vi tar forbehold om at det i tillegg til de nevnte sakene kan 
ha vært økonomirapportering som referatsaker. I følge helse- og omsorgssjefen rapporteres 
det muntlig til hovedutvalget om økonomien i avdelingen hver måned. 
 
Formannskapet gjennomførte 16 møter i 2008 og 2009 og 13 møter i 2010. I 2008 var 
økonomisk rapportering oppe som egen sak tre ganger25i tillegg til årsregnskap og årsmelding. 
I 2009 og 2010 var økonomisk rapportering oppe som egen sak en gang.26 Det framkommer 
imidlertid ikke av protokollen hvilke referatsaker som har vært på dagsorden, og vi tar 
forbehold om at det kan være rapportert om økonomien uten at det er satt opp som egen sak. I 
følge økonomisjefen rapporterer han månedlig til formannskapet om økonomisk status. 
 
Kommunestyret avholdt fire møter per år i 2008, 2009 og 2010. I denne perioden ble det ikke 
framlagt noen skriftlig rapportering til kommunestyret angående den økonomiske utviklingen 
i kommunen, med unntak av årsregnskap og årsberetninger. I 2009 var det en referatsak om 
økonomi på møtet 18. juni. I 2010 var det økonomirapport som orienteringssak tre 
ganger.27Det foreligger ingen tertialrapporter, eller andre rapporter/saksframlegg eller vedtak. 
Tertialrapportene til kommunestyret skal være grunnlag for endring/regulering i årsbudsjettet. 
Vi ser imidlertid at det er lagt fram saker for kommunestyret om endring /regulering av 
budsjett i mars 2009 (jf. kap. 4.1.1) og juni 2010. Saksfremleggene er på et veldig enkelt og 
overordnet nivå. Reguleringen i 2009 skyldes reduksjon i inntekter og reguleringen i 2010 
skyldes behov for inndekning av tidligere års merforbruk. Det vil si at begge reguleringene 
innebar reduksjon i rammene. 

4.3.2 Vurderinger  

I kommunens økonomireglement, vedtatt 8.6.2008, heter det at avdelingene er pålagt 
månedlige rapporteringer til hovedutvalgene, og at rådmannen skal ha kopi av disse 

                                                 
22 24. juni, 23. september, 21. oktober og 18. november 
23 28. april, 26. mai, 23. september og 5. november 
24 16.mars og 20. april 
25 2. april, 3. september og 5. november 
26 2009: 3. juni. 2010: 2. juni 
27 4. mars, 14. juni og 14.oktober 
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rapportene. Ved fremleggelse av rapporter skal det fremmes forslag til budsjettregulering, og 
kutt i driftsnivået dersom det er overskridelser. 
 
Det er dokumentert at helse- og omsorgsleder har laget grundige rapporter, med både tall og 
tekst, for alle tre avdelingene i avdelingen, tre ganger i løpet av 2010. I tillegg er det 
utarbeidet en rapport for helse- og omsorgsavdelingen samlet. Det er ikke fremmet forslag til 
budsjettreguleringer. Det er ikke dokumentert at det er sendt månedlige rapporter til 
hovedutvalget og rådmannen.  
 
Det framgår videre av økonomireglementet at formannskapet skal behandle 
regnskapsrapporter 31. mars, 30. juni og 30. september. I tillegg skal formannskapet ha en 
gjennomgang av de månedlige rapportene fra rådmannen. Protokoller fra formannskapet viser 
at de har fått framlagt skriftlig rapport en gang per år de to siste årene. I følge intervju har 
imidlertid formannskapet fått muntlig orientering om den økonomiske statusen hver måned.  
 
Det er gjennomgående lite skriftlig rapportering om den økonomiske tilstanden til alle de 
politiske utvalgene. Dette er bekymringsfullt da skriftlig saksbehandling er et grunnleggende 
prinsipp i forvaltningen. Det vil være vanskeligere for politikerne å sette seg inn i saker som 
bare blir presentert muntlig.  
 
Revisjonen stiller spørsmål ved at kommunestyret ikke er nevnt i økonomireglementets 
bestemmelser om rapportering, og vil påpeke at kommunestyret har et overordnet politisk 
ansvar for årsbudsjettet.  
 
I følge kommuneloven (§ 45.2) er det er kommunestyret selv som vedtar årsbudsjettet og 
endringer i dette. Det betyr at når kommunestyret har delt inn budsjettet i rammebevilgninger 
til rammeområdene, kan ikke formannskapet eller andre flytte beløp mellom disse rammene 
Det er bare innenfor hvert rammeområde at formannskapet eller andre kan få fullmakter til å 
endre budsjettet.28 Dette er det imidlertid tatt høyde for i økonomireglementets bestemmelser 
om kompetanse og fullmakter. 
 
Det framgår av kommuneloven § 47 at kommunestyrets bevilgninger i budsjettåret er 
bindende. Hovedregelen er at verken administrasjonen eller folkevalgte organer kan foreta 
utbetalinger eller pådra utgifter som ikke er innarbeidet i budsjettet.  Unntatt fra kravet er 
utgifter som kommunen er rettslig forpliktet til å dekke.29 Det heter videre i § 47 at dersom 
det skjer endringer gjennom budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter 
som årsbudsjettet bygger på skal rådmannen gi melding til kommunestyret. Bestemmelsen er 
utdypet i budsjettforskriften § 10 der det framgår at rådmannen gjennom budsjettåret skal 
legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter 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 i 
rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Dette omtales vanligvis som 
tertialrapportering. Regnskapene for Karasjok for de tre siste årene viser at det har vært 
nevneverdige avvik både på rammeområder og totalt. Kommunestyret har imidlertid ikke 
mottatt noen tertialrapporter de tre siste årene som viser den økonomiske utviklingen 
underveis i året. Revisjonen anser dette som meget kritikkverdig. Det er lagt fram egne saker 

                                                 
28 Frydenberg, Bernt: Kommunalrett- regelverk og praksis:, Kommuneforlaget 1999 
29 Det gjelder kontraktsmessige, arbeidsrettslige og erstatningsrettslige forhold, men også forpliktelser basert på 
rettighetsbestemmelser i lov, for eksempel i sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven.  
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om budsjettregulering i 2009 og 2010, men disse tilfredsstiller ikke kravene til 
økonomirapportering/tertialrapportering. 

4.3.3 Delkonklusjon 

Rapporteringen har ikke vært tilfredsstillende. Det gjelder særlig mangelen på skriftlige 
rapportering til politiske utvalg. Revisjonen ser spesielt alvorlig på at det ikke er lagt fram 
tertialrapporter til kommunestyret de tre siste årene. 
 

5. KONKLUSJON 
Økonomistyringen på pleie- og omsorgsavdelingen har ikke vært tilfredsstillende i den 
reviderte perioden. Dette begrunnes med at:  

• budsjettene har vært ufullstendige og urealistiske i forhold til driftsnivået 
• det ikke er etablert en betryggende kontroll i form av et system for internkontroll 
• rapporteringen til politiske utvalg har vært mangelfull  
 

Det siste punktet gjelder hele kommunen. Revisjonen ser alvorlig på mangelen på skriftlig 
rapportering til politiske utvalg, og særlig at det ikke er lagt fram tertialrapporter for 
kommunestyret 
 

6. AVSLUTTENDE KOMMENTARER  
Årsakene til de store avvikene mellom budsjett og regnskap på pleie- og omsorgsavdelingen 
de tre siste årene skyldes trolig en kombinasjon av urealistiske budsjetter og mangelfull 
internkontroll. Det er avgjørende for god økonomistyring at det eksisterer et system for intern 
kontroll med overvåking og rapportering. Det er ingen garanti for at dette vil føre til mindre 
forbruk, men det vil gi bedre grunnlag for grep og justeringer i forhold til økonomien. Det er 
vanskelig å se økonomistyringen på pleie- og omsorgsavdelingen isolert fra økonomistyringen 
for avdelingen og kommunen. Det gjelder særlig internkontroll og rapportering. 
Anbefalingene som følger vil derfor gjelde hele kommunen. 
 

7. ANBEFALINGER 
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i undersøkelsen vil revisjonen anbefale 
Karasjok kommune å iverksette tiltak for å sikre bedre økonomistyring i tråd med regelverket. 
Det gjelder særlig kravene om:  

• realistiske budsjetter, som er fullstendige og bygger på forventet utvikling. 
• betryggende kontroll, i form av et system for økonomisk internkontroll, som omfatter 

alle nivå i den kommunale organisasjonen, og som overvåkes av ledelsen. 
• regelmessig, skriftlig rapportering til kommunestyret og andre politiske utvalg om den 

økonomiske tilstanden, og herunder ved behov fremme forslag om budsjettregulering 
og kostnadsreduserende tiltak.  
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RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 
Rapporten ble sendt på høring til rådmannen den 9.3.20011, med svarfrist 31.3.2011. 
Rådmannens kommentarer mottatt 30.3.2011 er vedlagt under. 
 
Kárášjoga gielda Karasjok kommune har de siste årene vært underlagt flere tilsyn som har 
avdekket svakheter og mangler i våre interne systemer. Rådmannen ser meget alvorlig på 
dette.  
 
Det er i denne forbindelse imidlertid på sin plass å vise til at det har vært utskifting i sentrale 
ledende stillinger i kommunen de siste årene. Dette gjelder rådmannsstillingen, 
organisasjonssjefsstilingen, som sto vakant i ca. halvt år, og helse- og omsorgssjef-stillingen, 
som sto vakant i ett år.  
 
Helt siden rådmannen tiltrådte, har rådmannen sett det som nødvendig å ta grep for å få 
større styring og kontroll over de elementer som bidrar til de største kostnadsmessige 
overskridelsene. 
Det ble derfor gjennomført en drifts- og ressursanalyse innen pleie- og omsorgstjenesten 
høsten 2009. Sluttrapporten ble presentert kommunestyret i møte 10.12.2009. Oppfølging av 
analysen ble behandlet i sak 10/7 i kommunestyret i mars 2010 hvor organisering av helse 
og omsorgsavdelingen og større grad av overordnet styring av ressursbruken ble vektlagt. 
Oppfølgende sak vedrørende organisering av avdelingen ble behandlet i kommunestyret 
14.06.2010 i sak 10/17. 
Kommunestyret behandlet også sak vedrørende etablering av heldøgns omsorgstilbud i sak 
10/43 da dette var et tiltak som var igangsatt 2007 uten politisk godkjenning og manglende 
budsjettmessig dekning. 
 
Arbeidet med å implementere dataverktøyet WismaNOTUS opp mot regnskapssystemet 
Agresso i løpet av våren 2011, er et viktig tiltak for å kvalitetssikre at lønningsdata er i 
overenstemmelse med budsjettrammen. Økonomistyringsverktøyet vil også bli gjort 
tilgjengelig for mellomledere for å sikre en god økonomistyring og –kontroll på ulike nivåer i 
kommunen. 
Vi arbeider med å ta i bruk elektronisk budsjetteringsverktøy som i større grad kvalitetssikrer 
budsjettdata.   
 
I Karasjok kommune har man praktisert muntlig økonomirapportering til politiske organ med 
unntak av årsregnskap med årsmelding. Iht. bestemmelsene i kommuneloven er ikke dette 
godt nok. De fremtidige økonomirapportene vil heretter bli fremlagt skriftlig som sak til 
politiske organ da disse skal være grunnlag for eventuelle endringer/reguleringer i 
årsbudsjettet.    
Rådmannen vil fra og med 2011 legge frem en sak til kommunestyret vedrørende 
konsekvensjustert budsjett med utgangspunkt i tidligere politiske vedtak og andre endringer 
og utfordringer som har innvirkning på budsjettrammen for kommende.   
Disse endringene vil medføre at det er behov for revisjon av økonomireglement og HMS-
systemet innen økonomiområdet. Dette arbeidet er startet opp våren 2011. 
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