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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –
2016, vedtatt av kommunestyret i Karasjok kommune den 25. april 2013 (sak 30/13). Det
framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i
kommunen.
Formålet med undersøkelsen har for det første 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 har videre vært å belyse ulike sider av kommunens egen praksis, for eventuelt å få
presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Hvordan er situasjonen i Karasjok kommune?
Karasjok kommune har vært gjennom en omorganiseringsprosess, der kommunen har gått fra
fem til tre avdelinger. Bemanningssituasjonen i Karasjok kommune har vært preget av
omstillingsprosessen som kommunen har vært gjennom. Det har blitt vedtatt reduksjonstiltak
av ulik art, for eksempel reduksjon/opphør av stillinger, samt at stillinger har blitt holdt
vakante. Karasjok kommunes totale sykefravær har ligget på rundt 11 % i
undersøkelsesperioden og det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en økning på 17 prosentpoeng,
fra henholdsvis -9,9 % i 2010 til 7,2 % i 2014. Kommunens handlingsrom er klart forbedret
siden 2010. For øvrig framstår Karasjok kommune som relativt lik de kommunene vi har
sammenlignet med når det gjelder ressursbruken.
Er økonomistyringen i Karasjok kommune tilfredsstillende?
Undersøkelsen viser at økonomistyringen i Karasjok kommune ikke fullt ut har vært
tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene. Dette har bakgrunn i følgende:
Karasjok kommune har ikke fullt ut etablert et system for å sikre en betryggende kontroll
innenfor økonomiområdet. Dette skyldes blant annet manglende formaliserte
rutinebeskrivelser for økonomiarbeidet, ufullstendig oversikt over attestasjons- og
anvisningsmyndighet, manglende risikovurderinger for økonomiområdet, svakheter ved
økonomisystemene som benyttes og svakheter ved kontrollmiljøet.
På bakgrunn av revisjonens vurdering framstår Karasjok kommunes budsjetter i all hovedsak
å ha vært fullstendig og realistisk i undersøkelsesperioden. Imidlertid har revisjonens
undersøkelser avdekket enkelte områder i kommunens virksomhet hvor det har vært
underbudsjetteringer, manglende budsjetteringer og feilføringer.
Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommunes rapportering er tilfredsstillende.
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0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi Karasjok kommune følgende
anbefalinger for å bedre økonomistyringen:





Kommunen bør etablere et fullstendig system for økonomisk internkontroll som kan
overvåkes av ledelsen.
Kommunen bør skriftliggjøre overordnede rutiner og prosedyrer for økonomiarbeidet.
Kommunen bør oppdatere og få en fullstendig oversikt over tildelt attestasjons- og
anvisningsmyndighet.
Kommunen bør innføre systematiske risikoanalyser av økonomiområdet som en del av
organisasjonens rutiner.

Kommunen bør videre sørge for at det utarbeides budsjetter som er realistiske og som bygger
på forventet utvikling, dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Karasjok den 25. april 2013 (sak 30/13). Det framgår av planen at det skal
utføres en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i kommunen.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
«Det framgår av kommuneloven at kommunens årsbudsjett skal være realistisk (§ 46).
Utarbeidelse av realistiske årsbudsjett er et godt grunnlag for god økonomistyring, og må følges
opp av tilfredsstillende budsjettkontroll og rapportering. Kommuneloven § 47 understreker
årsbudsjettets bindende virkning. Det framkommer av bestemmelsen at kommunestyrets
bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. 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. Det framgår videre av kommuneloven 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 (§ 23).
Denne bestemmelsen understreker rådmannens ansvar for å føre kontroll med administrasjonens
virksomhet, og herunder etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll.
Fylkesmannen har sendt brev til KRD 20.04.2012 med innmelding av Karasjok kommune i
ROBEK (Register om betinget godkjenning og kontroll). Bakgrunnen for innmelding er regnskap
2010. Underskuddet i 2010 var på 18,46 millioner kroner og i regnskapssaken er akkumulert
underskudd på 22,033 millioner kroner, vedtatt fordelt over 4 år mot normalt 2 år. Dette er det
anledning til i henhold til kommuneloven § 48, men det medfører innmelding i ROBEK etter § 60
c. Rent formelt innebærer registrering i ROBEK at fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av
kommunens budsjettvedtak og at alle vedtak om opptak av lån skal godkjennes av fylkesmannen
før de er gyldige. I praksis innebærer det også at fylkesmannen skal følge opp kommunen og bidra
til at kommunen får kontroll over økonomien og kan komme seg ut av ROBEK.
Fylkesmannen skriver i sitt brev at den økonomiske situasjonen i Karasjok er alvorlig. Kommunen
har hatt 3 år på rad med økende underskudd. Det store underskuddet i 2010 forklarer kommunen
med: for lite regnskapsførte pensjonsutgifter over flere år, opprydding i balansen og at
driftsnivået i avdelingene er langt høyere enn inntektsnivået tilsier. Fylkesmannen sier videre i sitt
brev at «Selv om en andel av underskuddet i 2010 skyldes retting av tidligere feilføringer synes
det som om utviklingen i kommunen går i feil retning. Kommunen har ikke klart å korrigere
ubalansen og skape handlingsrom som er nødvendig for å ha en sunn økonomi på lang sikt»
Karasjok kommune står overfor store utfordringer i årene som kommer. Kommunen må gjennom
en økonomisk omstillingsprosess, der både effektivisering, tjenestemessig reduksjon og
forsvarlighet vil bli vektlagt. For å sikre bedre økonomisk utvikling i Karasjok kommune, i følge
kommunens årsmelding for 2011, er følgende fokusområder pekt ut:
budsjettdisiplin/regnskapskontroll, lånegjeld/vurdering av låneporteføljen, effektivisering ved
hjelp av IKT, opplæringsplan økonomi/nye medarbeidere/nye ledere og økonomikontorets
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medarbeidere, videreutvikle økonomikontorets rolle som rådgiver ovenfor avdelingsledere og
enhetsledere og HMS/IK ved økonomikontoret.
Det er delvis gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere (2011). Denne gjaldt
økonomistyringen i pleie og omsorg. Undersøkelsen viste at det var flere svakheter i den reviderte
perioden og at økonomistyringen derfor ikke var tilfredsstillende. Revisjonen ser det slik at det
fortsatt er risiko for at det kan forekomme avvik/svakheter og mangler på dette området i
kommunens organisasjon.
Området er svært vesentlig fra et økonomisk perspektiv. Det er også vesentlig for ansatte og
brukerne. Det gjennomføres normalt ikke statlig tilsyn på området. Fylkesmannen er i sitt
embetsoppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) pålagt å følge opp kommuner i
ROBEK slik at de får balanse i økonomien.»

1.1.2 Formål
Formålet med undersøkelsen har for det første 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 har videre vært å belyse ulike sider av kommunens egen praksis, for eventuelt å få
presentert områder hvor det er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen har følgende hoved- og underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget i
Karasjok kommune den 17. november 2014 (sak 21/14).
1. Hvordan er situasjonen i Karasjok 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. Vi vil også se på
kommunens ressursbruk over en femårsperiode, og foreta sammenligninger med andre
kommuner. Her baseres framstillingen på budsjett og regnskapstall for kommunen for de siste
fem årene. Videre har vi foretatt en sammenligning av ressursbruken i Karasjok kommune
med kommunene i Finnmark, samt med kommunene i kommunegruppe 3, som Karasjok
tilhører.
2. Er økonomistyringen i Karasjok kommune tilfredsstillende?




Er det etablert en betryggende kontroll?
Er budsjettet realistisk?
Er rapporteringen tilfredsstillende?
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Denne problemstillingen er av normativ art, og er undersøkelsens hovedproblemstilling. Her
vil vi belyse hvorvidt kommunen har etablert gode rutiner vedrørende økonomistyring,
hvorvidt budsjettet er realistisk, samt undersøke hvorvidt kommunen har tilfredsstillende
systemer for internkontroll og rapportering.

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.
1.3.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:




Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven –
koml.)
Forskrift 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og
fylkeskommuner)
Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll

1.3.2 Utledning av kriterier
Nedenfor gjengis revisjonskriteriene som ligger til grunn for vår vurdering av kommunens
virksomhet. Utledningen av revisjonskriteriene ligger som vedlegg til rapporten, se vedlegg 2.
Krav til internkontroll og økonomistyring


Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lov, forskrift
og instrukser, samt påse at forvaltningen har en betryggende kontroll. Dette innebærer
at rådmannen har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende og formalisert
internkontrollsystem.



Kommunen bør ha reglement og systemer som klarlegger ansvar og myndighet i
økonomisaker.



Kommunen bør ha økonomireglement/-håndbok.



Reglement og rutiner bør være oppdatert og det bør sikres at de følges.



Kommunen bør ha systemer og maler som sikrer ensartet og korrekt rapportering av
informasjon om økonomi.



Ansatte bør ha tilstrekkelig kompetanse om økonomi og gjeldende systemer og
rutiner.

Krav til årsbudsjettets innhold og rådmannens rapportering


Årsbudsjettet skal være basert på de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente
i budsjettåret (realistisk og fullstendig).

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 8

Økonomistyring



Rådmannen skal minimum to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen av inntekter og utgifter i forhold til vedtatt budsjett.



Rådmannen skal foreslå tiltak dersom det er grunn til å anta at det vil oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett.

1.3.3 Oversikt over hoved- og underproblemstillinger og kilder til kriterier
I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hoved- og underproblemstillinger, samt
kilder til kriterier som er lagt til grunn for å vurdere kommunens virksomhet.
Tabell 1: Kobling mellom hoved- og underproblemstillinger og revisjonskriterier

Problemstillinger
Hvordan er situasjonen i
Karasjok kommune?

Underproblemstillinger

Revisjonskriterier

Hvordan er kommunen organisert?

Hvordan er bemanningssituasjonen?
Problemstillingene er
deskriptive (beskrivende)
Hvordan er sykefraværet?

Hvordan er ressursbruken?

Er økonomistyringen i
Karasjok kommune
tilfredsstillende?

Er det etablert en betryggende
kontroll?

Kommuneloven § 23 nr. 2
Rammeverk for
internkontroll

Er budsjettet realistisk?

Kommuneloven § 46 nr. 3
Forskrift om årsbudsjett § 6

Er rapporteringen tilfredsstillende?

Kommuneloven § 47
Forskrift om årsbudsjett § 10
Rammeverk for
internkontroll
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1.4 Metode
1.4.1 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.
Intervju
Vi har gjennomført intervjuer med økonomisjef, en økonomimedarbeider, rektor for
grunnskolen, kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring, konstituert
kommunalleder helse og omsorg (enhetsleder åpen omsorg), samt rådmannen.
Dokumentanalyse
I dokumentanalysen har vi gjennomgått relevante og sentrale kommunale dokumenter, som
kommunestyreprotokoller, delegeringsreglement, årsmeldinger, økonomiplaner, budsjetter,
reglementer og relevante rutiner og retningslinjer.
I tillegg har vi benyttet regnskapstall og KOSTRA-data i framstillingen av kommunens
økonomi. KOSTRA har også vært datagrunnlaget for vår sammenligning av Karasjok
kommune med andre kommuner.
Gjennom dokumentanalysen har vi også sett på hvordan kommunen er organisert.
1.4.2 Avgrensing
Tidsmessig er undersøkelsen i hovedsak avgrenset til årene 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014.
Videre har vi av ressursmessige årsaker 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 folkevalgte organer 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.
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. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige. Dette er ivaretatt blant annet gjennom at det er utarbeidet intervjuguider som sikrer
at informantene blir stilt de samme spørsmålene. Rapporten er forelagt informantene for
verifisering av intervjudata, samt forelagt rådmannen for gjennomlesing og uttalelse. Videre
har revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring også bidratt til å sikre at data som samles
inn er gyldige og pålitelige.
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2. HVORDAN ER SITUASJONEN I KARASJOK KOMMUNE?
2.1 Økonomisk utvikling
I løpet av våren 2012 ble Karasjok kommune innmeldt i ROBEK. 1 Grunnlaget for
innmeldingen var at Karasjok kommune hadde underskudd i 2008, som etter planen skulle
vært dekket inn i 2010. Det vedtatte regnskapet i 2010 (som for øvrig ble vedtatt i
kommunestyret 22. mars 2012, over 9 måneder etter fristen 30. juni) viste at kommunen ikke
klarte dette, men derimot fikk ytterligere regnskapsunderskudd. Kommunen hadde ikke fulgt
sin plan for inndekking av underskudd, noe som medførte innmelding i ROBEK i henhold til
kommuneloven § 60 d.2
ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Det
finnes fire kriterier for når en kommune blir ført opp i registeret: Kommunestyret må ha
vedtatt et budsjett eller en økonomiplan som ikke er i balanse, det må ha vedtatt å dekke inn et
tidligere underskudd over mer enn to år, eller kommunen har ikke klart å følge opp den
opprinnelige vedtatte inndekningsplanen. Kommuner som oppfyller ett eller flere av disse
kriteriene blir meldt inn, jf. kommuneloven § 60.
Formålet med reglene er å fange opp kommuner og fylkeskommuner som er i en vanskelig
situasjon, og bidra til at økonomisk balanse gjenopprettes. Innmelding i ROBEK innebærer at
Fylkesmannen skal godkjenne vedtak om låneopptak og langsiktig leie, samt gjennomføre
lovlighetskontroll av årsbudsjett. Det forventes av Fylkesmannen at kommuner som er i
ROBEK skal utarbeide og følge en forpliktende plan for hvordan kommunen skal få balanse i
økonomien. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å styrke kommuneøkonomien. Kravet
om forpliktende plan er ikke lov- eller forskriftsfestet, men Fylkesmannen er pålagt av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet å se all tildeling av skjønnsmidler til ROBEKkommuner i forhold til vedtak og oppfølging av en forpliktende plan. Fylkesmannen skal
holde tilbake midler dersom planen ikke blir fulgt, eventuelt utbetale deler av skjønnsmidlene
dersom kommunen kun oppfyller deler av den vedtatte planen.3
Kommunestyret i Karasjok vedtok forpliktende plan for det økonomiske omstillingsarbeidet
den 21. september 2012.4 Formålet med den forpliktende planen har vært:
- å sikre en forpliktelse i omstillingsarbeidet
- å sikre progresjon i omstillingsarbeidet
- å signalisere alvorligheten av omstillingsarbeidet
Forpliktende plan har vært kommunens styringsverktøy i den økonomiske
omstillingsprosessen. Forpliktende plan inneholder reduksjonstiltak som kommunestyret har
vedtatt for å redusere aktivitetsnivået og driftsutgifter i kommunen. Det er blant annet vedtatt
og gjennomført følgende tiltak:

1

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK);
https://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/databaser-og-registre/robek-2/id449305/
2
Jf. brev fra Fylkesmannen i Finnmark av 29. mai 2012 til Karasjok kommune, vedrørende innmelding i
ROBEK og Fylkesmannens oppfølging overfor kommunen.
3
Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for skjønnstildeling;
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommuneokonomi/retningslinjer-forskjonnstildeling/id546997/
4
Revidert forpliktende plan ble vedtatt av kommunestyret 21. september 2013, og 25. september 2014 (sak
14/32).
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- Økt fokus på økonomistyring med nye krav om rapportering og budsjettprosess ved endring
av økonomi og finansreglement.
- IKT – forbedringer og effektivisering ved å vedta ny IKT-strategi.
- Salg av bygninger som har kommet lokalt næringsliv til gode, og som igjen vil medføre økte
arbeidsplasser.
- Reduksjon av politiske godtgjørelser, inkludert ordfører og varaordfører.
- reiseutgifter
- matvarer til bevertning
- kontorrekvisita
- opplæring og kurs
- velferdsmidler
- aviser
- kjøp av varer og tjenester
- gjennomgang av kommunens avtaler og oppfølging av disse gjennom anbudsrunder
- reforhandling av lånebetingelser på kommunens lån
- redusert inntak av vikarer ved sykefravær, der dette ikke svekker brukernes rettssikkerhet og
ikke er i overensstemmelse med lokale avtaler knyttet til turnus
- tiltak for å sikre kommunens likviditet5
Reduksjon i budsjettene for overnevnte områder ble gjort i budsjettet for 2012, og ble
videreført i budsjettene for 2013, 2014 og 2015. Parallelt med dette har administrasjonen gått
gjennom kommunens ulike betalingsregulativ for egenbetalinger og gebyrer/avgifter i
forarbeidene til budsjett for 2014 og 2015.
Utover overnevnte tiltak, som stort sett gjelder de omtalte områdene i hele organisasjonen, ble
det i budsjettvedtak for 2012, 2013 og 2014 vedtatt reduksjonstiltak av ulik art, for eksempel
reduksjon/opphør av stillinger, endring av tiltak, holde stillinger vakante, friuker uten lønn for
medarbeidere. Gjennom kommunens omstillingsarbeid er det spesielt innen rådmannens stab,
barnehage og kultur og næring at det har vært reduksjon og inndragning av stillinger. Totalt er
det gjort følgende inndragelser av stillinger i forbindelse med omstillingsprosessen:
- Rådmannens stab: 3,5 stillinger inkludert stilling som spesialrådgiver
- Barnehage: 2,8 stillinger eksklusive stillingsendringene som følge av å stenge en avdeling
- Helse og omsorg: 2 stillinger inklusive en turnuskandidathjemmel
- Kultur og næring: 2,5 stillinger innen ungdomsarbeid.6
I en e-post fra rektor ved grunnskolen er det opplyst at det for hans avdeling er gjort
besparelser i form av reduksjon i inntil 4 stillinger som fordeler seg som følger;
- 1 stilling vakant som leder for kulturskolen
- 1 stilling redusert teamledere (funksjonsstilling til lærere) fra 10 til 3 ved nedsatt tid
- 1,2 stilling redusert ved klassesammenslåing
- 0,8 stilling redusert for skolefaglig rådgiver til 20 % stilling.7
Videre har økonomisjefen per e-post opplyst at ved økonomikontoret er det de siste årene blitt
inndratt 2 stillinger og en 50 % stilling ved lønnskontoret.

5

Jf. saksfremlegg av 04.05.15 til KS møte 18.06.15, sak 15/30 «Karasjok kommunes regnskap 2014
godkjenning», arkivsak 2014/803-2.
6
«Forpliktende plan – rapport 2015» sak 15/22 i kommunestyret den 7. mai 2015.
7
Jf. e-post av 13. august 2015.
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I følge årsrapport for 2014 er regnskapet gjort opp ved å dekke tidligere års merforbruk slik
budsjettert. Dette innebærer at Karasjok kommune etter all sannsynlighet er ute av ROBEK
etter at regnskap for 2014 er avlagt.8 ROBEK registeret ble sist oppdatert 9. juli 2015, og per
da var Karasjok kommune ennå oppført i registeret.9

2.2 Hvordan er kommunen organisert?
I løpet av vår undersøkelsesperiode har Karasjok kommune vært gjennom en
omorganiseringsprosess. I det følgende vil det bli redegjort for Karasjok kommunes
administrative organisering fram til 31. desember 2014 og ny administrativ organisering
gjeldende fra 1. januar 2015. I følge opplysninger fra rådmannen var den nye administrative
organiseringen gjeldende fra 1. mars 2015.
Figur 1: Administrativ organisering i Karasjok kommune fram til 31. desember 2014 (Kilde: årsrapport 2014)

Rådmann

Organisasjonssjef

Lønn og pers, IKT, økonomi,
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Helse og omsorg

Teknisk

Den overordnede administrative organiseringen i Karasjok kommune omfattet
fellesfunksjoner, rådmannen og rådmannens stab. Disse utgjorde sentraladministrasjonen i
kommunen. Organisasjonssjefen ledet rådmannens stab. Rådmannens stab omfattet ledelse av
avdelingen, økonomi og lønnskontor, servicekontor, personal internservice som IKT og
språkmedarbeidere, samt bibliotek.10
Under sentraladministrasjonen var det fem avdelinger som ble ledet av hver sin
avdelingsleder. Kultur og næring hadde ansvaret for fagområdene kultur, næringsutvikling,
landbruk, miljø- og naturvern. Grunnskole omfattet barne- og ungdomsskolen, kulturskolen,
skolekjøkken, SFO og PPT. Barnehage omfattet tre kommunale og en privat barnehage, som
mottok driftstilskudd i henhold til reglene for driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager.11
Helse og omsorg hadde det overordnede ansvaret for kommunens driftsoppgaver rettet direkte
mot kommunens innbyggere innenfor helse og omsorg, herunder de oppgaver som utføres av
helsetjenesten, boligtjenester, åpen omsorg og sykeavdelingen. Teknisk hadde ansvaret for
8

Årsrapport 2014 s. 6 og 21.
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/robek-2/kommuner-som-er-oppfort-iregisteret/id415422/
10
Årsrapport 2013 for Karasjok kommune vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2014, s. 9
11
En av de kommunale barnehagene var midlertidig steng i både 2013 og 2014, og er vedtatt nedlagt fra
01.01.15.
9
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arealforvaltning, planlegging, bygg- og eiendomsforvaltning av den kommunale boligmasse,
prosjektledelse ved planlegging og oppføring av nybygg, boligveiledning, oppmåling og
byggesaker, renovasjon, vei, vann, avløp, brannredskap og forebyggende brannvern.12
Figur 2: Ny administrativ organisering i Karasjok kommune gjeldende fra 1. mars 2015
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Det er fattet vedtak om ny administrativ organisering, som ifølge informasjon fra rådmannen
var gjeldende fra 1. mars 2015. Bakgrunnen for ny organisasjonsstruktur i Karasjok kommune
er vedtak fattet av kommunestyret i Karasjok i sak 72/13. Målet med denne omorganiseringen
er å sikre en organisasjon som skal kunne ivareta de krav kommunen skal ivareta på alle
nivåer. I henhold til dokumentet «Administrativ omorganisering 2014», ønsket kommunen å
legge opp til en omorganisering som gir rådmannen fagavdelinger som bygger på
hovedutvalgsstrukturen i kommunen.13 I tillegg ønsket kommunen at ledere som er på samme
nivå skulle ha lik benevnelse.14 I den nye administrative organiseringen ledes rådmannens
stab av organisasjonssjefen.15 Videre innebærer omorganiseringen at kommunen har gått fra
fem til tre avdelinger. Disse avdelingene er Oppvekst og kultur, Helse og omsorg og Plan,
teknisk, miljøutvikling og næring, hvor hver avdeling ledes av en kommunalleder. Underlagt
disse tre avdelingene finner man enheter som ledes av hver sin enhetsleder. Karasjok
kommune har gått fra å ha en delvis tonivå- og delvis trenivåmodell til nå å være organisert
etter en tonivåmodell. I det følgende vil begrepene avdeling/kommunalleder og
enhet/enhetsleder bli benyttet, etter kommunens nye administrative organisering.

12

Årsrapport 2013 for Karasjok kommune vedtatt av kommunestyret den 12. juni 2014, s. 9-10
I Karasjok kommune har det vært en endring på politisk nivå, der hovedutvalg er selvstendige politiske utvalg
som innstiller til kommunestyret og er gitt delegert myndighet til å fatte vedtak i saker. Disse er Hovedutvalg for
Omsorg og sosiale tjenester, Hovedutvalg for Oppvekst, utdanning, språk og kultur og Hovedutvalg for Miljø,
plan og samfunnsutvikling.
14
«Administrativ omorganisering 2014» av 28. oktober 2014.
15
Se kommunestyrets vedtak av 18.06.2015 (sak 15/32), hvor kommunestyret vedtok å opprettholde
organisasjonssjefsstillingen fra 01.03.2015.
13
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2.3 Hvordan er bemanningssituasjonen?
Tabell 2: Stillingshjemler, årsverk og ansatte i Karasjok kommune, 2012-2014 (Kilde: årsrapporter)

Stillingshjemler
Årsverk
Ansatte

2012
353
280,6
323

2013
345
271,7
290

2014
349
273,6
303

Av tabellen ser man at både når det gjelder antall stillingshjemler, årsverk og ansatte var det
en nedgang fra 2012 til 2013, mens det gikk noe opp igjen fra 2013 til 2014. Ved utgangen av
2013 var det 55 ubesatte stillinger i kommunen. For flere av de ubesatte stillingene var det
vedtatt endringer i forbindelse med kommunens omstillingsarbeid. Noen stillinger var
imidlertid besatt av ufaglærte i påvente av tilsetting av faglærte, så som pedagogiske ledere,
førskolelærere, miljøarbeidere (i helgevakt/nattevakt stillinger) og sykepleiere. I løpet av 2013
ble det tilsatt 4 nye medarbeidere, så som miljøarbeidere og allmennlærere. I løpet av 2014
ble det tilsatt 19 nye medarbeidere, så som rådmann, miljøarbeidere, sykepleiere, IT
medarbeider og allmennlærere. I 2014 var det 349 stillingshjemler fordelt på 273,6 årsverk,
noe som tilsier at kommunen har mange deltidsansatte. Det er flest kvinner i deltidsstillinger.
Deltidsstillingene er i hovedsak innen renholds- eller omsorgsyrker. I tillegg har kommunen
deltidsstillinger innenfor brannvesenet. 72 % av den totale arbeidsstokken er kvinner, hvilket
tilsvarer flertallet av kommunens ansatte.

2.4 Hvordan er sykefraværet?
Tabell 3: Sykefravær i Karasjok kommune, 2012-201416

Rådmannens stab
Oppvekst og utdanning
Barnehage
Helse og omsorg
Kultur og næring
Teknisk
Kommunen totalt

2012
5,4
12,1*
14,4
12,4
5,5
10,9

2013
8,0
11,4*
12,6
12,3
7,3
11,5

2014
7,0
13,9*
15,0
10,6
5,3
11,0

* Totalt for området oppvekst og utdanning - Grunnskolen/PPT/Kulturskole/SFO/Skolekantine

Tabell 3 viser sykefraværet i kommunen over en treårsperiode. Av tabellen ser man at det
totale sykefraværet i treårsperioden har vært relativt høyt og konstant. Det er store variasjoner
i sykefraværet mellom avdelingene. De avdelinger som har høyest sykefravær er barnehagene,
grunnskolen, SFO og omsorgsboligen, mens teknisk avdeling har relativt lavt sykefravær.
Kommunens totale sykefravær har ligget på rundt 11 %, hvilket er fire prosentpoeng høyere
enn kommunestyrets mål om årlig sykefravær på 6 %.
Administrasjonen har fått bistand fra HEMIS (bedriftshelsetjeneste) og NAV
Arbeidslivssenter i kommunens arbeid med sykefravær. Videre har rådmannen satt
sykefravær og nærvær på dagsorden i 2015.17

16
17

Tall hentet fra årsrapport 2014
Årsrapport 2014 s. 31.
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2.5 Hvordan er ressursbruken?
Regnskapstall 2010 – 2014
Tabell 4: Brutto driftsresultat for Karasjok kommune, 2010-2014 (Kilde: årsregnskap)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
11 367 176
-20 313 573
-31 680 749

2011
11 398 000
8 238 000
-3 160 000

2012
5 657 000
8 278 000
2 261 000

2013
19 521 000
22 954 000
3 433 000

2014
18 404 933
16 710 428
-1 694 505

* Regulert budsjett

Av tabell 4 kan vi lese Karasjok kommunes brutto driftsresultat over en femårsperiode.
Tallene viser driftsresultat etter at driftsutgifter er trukket fra driftsinntekter (brutto
driftsresultat). En sammenligning av regnskapstallene viser at brutto driftsutgifter har hatt en
nedgang på over 1,8 millioner kroner, mens brutto driftsinntekter har steget med over 35
millioner kroner i femårsperioden. I 2010 hadde kommunen et negativt bruttodriftsresultat,
mens det i årene 2011 – 2014 har vært positive brutto driftsresultat. Som tabellen ovenfor
viser hadde kommunen positive avvik i forhold til budsjett i 2012 og 2013. Mens kommunen i
2010, 2011 og 2014 hadde negative avvik i forhold til budsjett, med andre ord var brutto
driftsresultat lavere enn budsjettert disse årene. Avviket mellom budsjett og regnskap var
størst i 2010.
Ved behandling av regnskapet for 2011var kommunens samlede merforbruk på ca. 20
millioner kroner. Av saksfremlegg til kommunestyremøte 14.06.12 framgår det at årsaken til
det høye samlede merforbruket blant annet skyldtes for lite regnskapsførte pensjonsutgifter
over flere år. Videre var det gjennomført opprydding i balanseregnskapet flere år tilbake, samt
at driftsnivået innenfor enkelte avdelinger var langt høyere enn det årlige inntektsnivået tilsa,
særlig innenfor helse og omsorg.18
I årene 2011 – 2014 har kommunen hatt regnskapsmessige mindreforbruk som har gått til
inndekking av tidligere års merforbruk, noe som har gjort at Karasjok kommune ved utgangen
av 2014 var i økonomisk balanse.

2.6 Ressursbruken i Karasjok 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 kan ligge 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.
Kommunegruppe 3, som Karasjok kommune tilhører, består av 37 små kommuner med
middels bundne kostnader per innbygger og høye frie disponible inntekter. I denne
undersøkelsen har vi med utgangspunkt i rapportering til SSB (KOSTRA) foretatt en
sammenligning av ressursbruk i Karasjok kommune med andre kommuner i kommunegruppe
18

Jf. saksfremlegg av 09.05.12 til KS møte 14.06.12, arkivsak 2012/239-3.
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3, gjennomsnittet av kommuner i Finnmark, samt gjennomsnittet av kommuner i landet uten
Oslo.
Tabell 5: Finansielle nøkkeltall for Karasjok kommune og sammenligningskommunene, 2014 (Kilde: SSB/KOSTRA)

A. Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutgifter – nøkkeltall, Reviderte tall per 15.06.2015

1 Finansielle nøkkeltall kommune
1.1 Finansielle nøkkeltall bevilgningsregnskapet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
Netto finans og avdrag, i prosent av brutto
driftsinntekter
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter
4 Nøkkeltall i kroner per innbygger
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger
Netto lånegjeld i kroner per innbygger
5 Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder
5.1 Brutto driftsutgifter
Brutto driftsutgifter administrasjon og styring, i
prosent av totale brutto driftsutgifter
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale
brutto driftsutgifter
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av
totale bruttodriftsutgifter
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av
totale brutto driftsutgifter

Karasjok
2014

KG 3
2014

Finnmark
2014

6,4
7,2
3,3

1,4
1,6
4,3

2,6
1,9
5,2

Landet
u/Oslo
2014
0,4
1,0
3,4

49,3
231,9

74,7
228,0

91,9
252,9

69,8
210,6

91 016
74 401
47 944

94 390
77 440
71 503

91 865
74 487
86 677

71 491
55 933
50 139

10,9

8,7

8,2

6,4

7,3

8,8

8,9

12,2

20,5

18,5

19,4

20,2

36,6

34,6

33,8

33,6

Tabell 5 viser noen utvalgte finansielle nøkkeltall for Karasjok kommune for 2014. Tabellen
viser at Karasjok kommune har et relativt høyt brutto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter sammenlignet med sammenligningskommunene. Kommunen har lavere renteog avdragsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter enn kommunegruppen og Finnmark, og
er relativt lik landets kommuner for øvrig. Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er
også betydelig lavere i Karasjok kommune enn sammenligningskommunene. Den langsiktige
gjelden i prosent av brutto driftsinntekter er høyere enn snittet for kommunegruppen og snittet
for landets kommuner, men likevel under snittet for Finnmark. Netto lånegjeld per innbygger
er lavere i Karasjok kommune enn sammenligningskommunene.
Brutto driftsutgifter i kroner per innbygger er i Karasjok kommune omtrent lik snittet for
Finnmark og ligger under snittet for kommunegruppen, men er betydelig høyere enn landets
kommuner. Korrigerte brutto driftsutgifter er også betydelig høyere enn landets kommuner og
relativt lik Finnmark, men ligger under kommunegruppen.
Nøkkeltall fordelt på utgiftsområder sier noe om kommunens prioritering av tjenestene.
Tabellen viser at Karasjok kommune bruker 10,9 % av sine totale brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring, og ligger dermed over gjennomsnittet for
sammenligningskommunene. Videre bruker kommunen 7,3 % til barnehager, noe som er en
lavere andel enn sammenligningskommunene. 20,5 % av kommunens totale brutto
driftsutgifter går til grunnskoleopplæring, noe som er høyere enn
sammenligningskommunene. Karasjok bruker videre 36,6 % til helse og omsorg, og ligger
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over kommunene vi sammenligner med. Karasjok kommune prioriterer dermed tjenestene
innenfor grunnskoleopplæring og helse og omsorg høyere enn sammenligningskommunene.
Figur 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 2010-2014 (Kilde: SSB/KOSTRA)
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Figur 3 viser Karasjok kommune og sammenligningskommunenes netto driftsresultat i
prosent av driftsinntektene over en femårsperiode. Det tekniske beregningsutvalg for
kommunal og fylkeskommunal økonomi betrakter netto driftsresultat som hovedindikatoren
for økonomisk balanse i kommunesektoren. Utvalgets tidligere anbefaling var at netto
driftsresultat i prosent av driftsinntekter bør ligge på rundt tre prosent for kommunesektoren
samlet over tid. Dette er en indikasjon på en «sunn» økonomi og en økonomisk handlefrihet. 19
Av Statistisk Sentralbyrå (SSB) blir netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter pekt
på som et adekvat mål for å vurdere tilstanden på en kommunes økonomi. Av figuren ser vi
en markant økning for Karasjok, fra -9,9 % i 2010 til 7,2 % i 2014, en økning på hele 17
prosentpoeng. Både i 2013 og 2014 ligger kommunens netto driftsresultat i prosent av brutto
driftsinntekter betydelig høyere enn sammenligningskommunene. Kommunens handlingsrom
er klart forbedret siden 2010.

19

Utvalget har i en rapport, utgitt november 2014, foretatt en ny vurdering av 3-prosentregelen og kommet til at
det anbefalte nivået på netto driftsresultat bør ligge på 2 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren.
Behovet for en ny vurdering og anbefaling er i hovedsak begrunnet i to forhold. For det første ble
momskompensasjonen knyttet til investeringer fra og med 2014 ført i investeringsregnskapet, og ikke i
driftsregnskapet som tidligere. Videre er behovet for ny vurdering og anbefaling begrunnet med
forvaltningsreformen i 2010, som innebar at fylkeskommunene overtok ansvaret for tidligere riksveger. Se
rapporten s. 106-108.
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Figur 4: Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2010-2014 (Kilde: SSB/KOSTRA)
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Figur 4 viser brutto driftsutgifter til barnehager i prosent av totale brutto driftsutgifter. Tallene
sier noe om hvor stor andel av kommunens totale brutto driftsutgifter som går til barnehagene.
Vi ser at både for Karasjok kommune og for sammenligningskommunene var det en betydelig
økning i driftsutgiftene til barnehager fra 2010 til 2011, mens det gikk ned igjen fra 2011 til
2014. Foruten i 2010, ligger Karasjok kommune under snittet for de kommuner vi
sammenligner med i alle undersøkelsesårene.
Figur 5: Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2010-2014 (Kilde:
SSB/KOSTRA)
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Figur 5 viser kommunenes prosentandel av de totale brutto driftsutgifter som går til
grunnskoleopplæring. Vi ser at Karasjok kommune i 2010 brukte mindre enn
sammenligningskommunene på grunnskoleopplæring. For 2011 og 2012 ser vi at Karasjok
kommune var relativt lik sammenligningskommunene, mens i 2013 og 2014 brukte Karasjok
mer på grunnskoleopplæring enn sammenligningskommunene.
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Figur 6: Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, 2010-2014 (Kilde: SSB/KOSTRA)
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Figur 6 viser kommunenes brutto driftsutgifter til helse og omsorg i prosent av de totale brutto
driftsutgiftene. Vi ser at Karasjok kommune ligger under snittet for
sammenligningskommunene i 2010 og under snittet for kommunegruppen og landet i 2011. I
2013 og 2014 ser man imidlertid at Karasjok kommune ligger noe over
sammenligningskommunene.

2.7 Revisjonens kommentarer
Karasjok kommune har vært gjennom en omorganiseringsprosess, der kommunen har gått fra
fem til tre avdelinger. Bemanningssituasjonen i Karasjok kommune har vært preget av
omstillingsprosessen som kommunen har vært gjennom. Det har blitt vedtatt reduksjonstiltak
av ulik art, for eksempel reduksjon/opphør av stillinger, samt at stillinger har blitt holdt
vakante. Karasjok kommunes totale sykefravær har ligget på rundt 11 % i
undersøkelsesperioden og det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en økning på 17 prosentpoeng,
fra henholdsvis -9,9 % i 2010 til 7,2 % i 2014. Kommunens handlingsrom er klart forbedret
siden 2010. For øvrig framstår Karasjok kommune som relativt lik de kommunene vi har
sammenlignet med når det gjelder ressursbruken.
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3. ER ØKONOMISTYRINGEN I KARASJOK KOMMUNE
TILFREDSSTILLENDE
I kommuneloven,20 med tilhørende forskrifter,21 oppfordres 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 Karasjok kommune vedtok den 27. juni 2013 (sak 13/41) Økonomi- og
finansreglement for Karasjok kommune. Det framgår av reglementet (punkt 1) at det har som
formål «å sikre en langsiktig avkastning som kan bidra til å gi innbyggerne i Karasjok
kommune et godt tjenestetilbud». Videre er formålet med økonomi- og finansreglementet
følgende:






Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem
Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen
Å bidra til en bedre økonomistyring
Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag
Å dokumentere noen viktige økonomirutiner

Det framgår av reglementet at all budsjettering skal skje på rammenivå. Kommunestyret
vedtar netto driftsramme som hver enhet disponerer, og tiltaksnivå hva gjelder investeringer.
Videre framgår det at reglementet ikke er ment som en rutinebeskrivelse for hvordan arbeidet
gjøres.

3.1 Budsjettprosessen
I Karasjok kommunes økonomi- og finansreglement er det lagt opp til å styrke kommunens
økonomistyring ved at budsjettprosessen nå starter tidligere på året, gjennom hyppigere
rapporteringer og budsjettreguleringer underveis. I reglementet finnes et årshjul som angir
tidspunkt for utførelse av budsjettarbeid og rapportering. Kommunens årshjul er avbildet på
neste side.

20

Jf. kommuneloven kap. 8 og 9.
Forskrift om årsbudsjett § 46, forskrift om årsregnskap og årsberetning § 48, forskrift om rapportering § 49,
forskrift om garantier § 51 og forskrift om finansforvaltning § 52.
21
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Figur 7: Karasjok kommunes årshjul (Kilde: økonomi- og finansreglement)

Kommunen har kvartalsvis rapporteringer, og ikke tertialrapporteringer slik det framgår av
årshjulet. Se nærmere om kommunens rapportering under punkt 3.4 i rapporten.
Av intervju framgår det at grunnlagsdata som benyttes i arbeidet med nytt budsjett er tidligere
års regnskap, konsekvensjustert budsjett, lokale og sentrale signaler, økonomiplan og KS22 sin
veileder for rammeoverføringer.23 I følge reglementet og årshjulet starter budsjettarbeidet for
neste år opp med at kommunallederne vurderer hvilke utfordringer deres avdeling har
(enhetsledermøte). Det avholdes videre dialogkonferanse med hovedutvalgene. Det
administrative arbeidet med budsjettet fortsetter med at det arbeides med mål og premisser for
avdelingene, og det blir gjennomført eventuelle drøftinger politisk. Avdelingene utarbeider
forslag til budsjett. Frist for å levere forslag til budsjett- og handlingsprogram for avdelingene
er 11. september. Rådmannen skal ferdigstille forslag til kommunens handlingsprogram og
budsjett i løpet av september/oktober.
I fjerde kvartal fortsetter budsjettarbeidet i hovedutvalg og formannskap. Forslag til budsjett
og handlingsplan skal på offentlig ettersyn november – primo desember. Formannskapets frist
for innstilling til budsjett og handlingsprogram er 1. desember. Kommunestyret behandler
budsjett for påfølgende år og handlingsprogram for påfølgende fire-års periode innen medio
desember. 24

22

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.
KS’ prognosemodell for skatt og rammetilskudd;
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kommuneokonomi/inntektsystemet/ks-prognosemodell-for-skatt-ogrammetilskudd/
24
Økonomi- og finansreglement s. 5-7.
23

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 22

Økonomistyring

3.2 Er det etablert en betryggende kontroll?
3.2.1 Revisjonskriterier
 Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lov, forskrift
og instrukser, samt påse at forvaltningen har en betryggende kontroll. Dette innebærer
at rådmannen har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende og formalisert
internkontrollsystem.


Kommunen bør ha reglement og systemer som klarlegger ansvar og myndighet i
økonomisaker.



Kommunen bør ha økonomireglement/-håndbok.



Reglement og rutiner bør være oppdatert og det bør sikres at de følges.



Kommunen bør ha systemer og maler som sikrer ensartet og korrekt rapportering av
informasjon om økonomi.



Ansatte bør ha tilstrekkelig kompetanse om økonomi og gjeldende systemer og
rutiner.

3.2.2 Data
Er forutsetningene for god økonomistyring til stede i kommuneorganisasjonen?
Karasjok kommune har hatt utfordringer med ressurser og bemanning innenfor flere
avdelinger. Dette skyldes vakanser og reduksjoner i stillinger på grunn av omstillingsarbeidet
i forbindelse med kommunens økonomiske situasjon. Av Forpliktende plan – rapport 2015
framgår det at kommunens medarbeidere, gjennom det økonomiske omstillingsarbeidet har
fulgt opp de vedtatte tiltakene på en konstruktiv og resultatorientert måte. Dette til tross for at
den økonomiske omstillingen og vedtakene som har vært fattet i omstillingssammenheng har
ført til ekstra arbeidsbelastninger og usikkerhet i deler av organisasjonen. Det framgår videre
av årsrapport for 2014 at «risikoen for alvorlig svikt var høyere enn akseptabelt i deler av
2014 og det er viktig å se dette i sammenheng med kommunens totale ressurser til ledelse og
administrasjon, som er et resultat av kommunestyrets budsjettvedtak».25 Også gjennom
revisjonens intervjuer framgår det at ressurser og bemanning er en utfordring innenfor flere
områder i kommunen. Det er mange oppgaver som faller på få ressurser, noe som innebærer
at det må gjøres prioriteringer av hvilke arbeidsoppgaver som er viktigst å få gjennomført,
samt at det til tider blir stort arbeidspress på de ansatte. Dette gjelder særlig for ansatte i
lederroller. En av informantene uttrykte at flere av enhetene er relativt store av størrelse og
omfang, og mye ansvar og mange oppgaver er lagt til enhetslederen, samtidig som det er lite
merkantilt personell og støttefunksjoner. Det ble nevnt at det må foretas prioriteringer av
arbeidsoppgaver som eksempelvis går utover oppfølging av ansatte, som er vel så viktig for å
ha en velfungerende tjeneste.
Når det gjelder bemanningssituasjonen ved økonomikontoret framgår det av e-post fra
økonomisjefen at de i dag har to stillinger på regnskap og to stillinger på lønn. I tillegg
kommer økonomisjefsstillingen som er leder for kontoret, samt rådgiver for avdelingene og
25

Årsrapport 2014 s. 15.
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rådmannen. 26 Det framgår videre at arbeidsoppgavene til økonomisjefen det siste året er
endret nokså mye, og oppgavene innebærer mer arbeid mot avdelingene, rådmannen og
kommunestyret. I tillegg er arbeidsoppgavene ved kontoret blitt mer komplekse og
arbeidskrevende, noe som har medført at oppfølgingsarbeid har blitt nedprioritert.
Bemanningssituasjonen og de endrede arbeidsoppgavene ved kontoret medfører at de ikke har
ressurser til å følge opp alle oppgaver på en god måte. Som eksempel er det nevnt
refusjonskrav, som de sender blant annet til NAV for sykemeldinger, og oppfølgingen av
disse. På grunn av kapasiteten ved kontoret er det en stor risiko for at kommunen taper
refusjoner.
Karasjok kommune har også hatt høyt sykefravær. De områdene som har høyest sykefravær
er barnehagene, grunnskolen, SFO og omsorgsboligen, mens teknisk avdeling har relativt lavt
sykefravær. Det framgår av årsrapport 2014 at årsakene til det høye sykefraværet kan være
mange, blant annet medarbeidere som venter på operasjon, medarbeidere med kroniske
sykdommer, belastningsskader, arbeidsrelaterte forhold, alvorlige sykdommer og delvis
private forhold. Det framgår videre at ledelsen har systematisk oppfølging av
langtidssykemeldte i tråd med IA-avtalen, samt at det settes i verk tiltak overfor ansatte med
belastningsskader.
Informantene vi har snakket med gir uttrykk 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 noe som flere kommunalledere og enhetsledere møter
på. Innenfor helse og omsorg er de eksempelvis lovpålagt å gi faglig forsvarlige tjenester til
brukerne til tross for manglende økonomi eller bemanning. En annen informant uttrykte at
også innenfor brann er det lovpålagte oppgaver og tjenester som må gjennomføres,
eksempelvis utrykninger.
God økonomisk styring forutsetter at alle med budsjettansvar ser de økonomiske
konsekvensene av sine beslutninger. Av intervju framgår det at alle kommunalledere har
tilgang til eget forbruk i forhold til budsjett for egen avdeling og at alle enhetsledere har
tilgang til eget forbruk i forhold til budsjett for egen enhet. Samtlige av informantene gir
uttrykk for at det fungerer veldig bra slik budsjettprosessen nå er lagt opp, både ved at
budsjettarbeidet starter tidligere, gjennom bruk av konsekvensjustert budsjett og de jevnlige
rapporteringene. Flere av informantene ga også uttrykk for at de involverer underlagte enheter
ved å innhente innspill og forslag når arbeidet med nytt budsjett setter i gang. Ingen av
kommunallederne har formell økonomisk kompetanse, men det blir gitt opplæring og tilbud
om kurs i forbindelse med økonomi, samt praktisk opplæring i systemene som kommunen
bruker. Dette er også noe som enhetsledere med økonomiansvar får. Videre er det jevnlig
oppfølging gjennom kommunens rutiner for rapportering.
Gjennom revisjonens intervjuer framgår det videre at kompetansen som økonomikontoret
innehar er svært viktig. Flere av informantene gir uttrykk for at økonomikontoret bistår ved
spørsmål som omhandler budsjett og regnskap.
Er det foretatt noen risikovurderinger?
Under intervju opplyste samtlige informanter at kommunen har deltatt i
effektiviseringsnettverket «Rådmannens internkontroll – holde orden i eget hus» siden høsten
2014. Kurset holdes over fire samlinger og er praktisk rettet. Samtlige uttrykte at deltakelsen i
26

Som nevnt tidligere under punkt 2.1 på side 12, har økonomikontoret fått inndratt 2 stillinger. I tillegg har
lønnskontoret fått inndratt en 50 % stilling.
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effektiviseringsnetteverket både har vært lærerikt og nyttig, samt at det har medført at de nå er
mer bevisste på viktigheten og nytten av risiko- og sårbarhetsanalyser og at de i framtiden vil
ha fokus på dette.
Av revisjonens intervjuer framgår det videre at økonomisjefen foretar risikovurderinger i
forhold til eksempelvis inntektssiden og renteutvikling, i tillegg til at det sees på
samfunnsforhold og hvordan endringer her påvirker kommuneøkonomien. Av årsrapport 2014
framgår det at kommunen jobber kontinuerlig med forbedring av systemene gjennom risikoog sårbarhetsanalyser ved endringer og nye utfordringer og ved gjennomgang av kommunens
rutiner og prosedyrer. Det gjennomføres ROS-analyser knyttet til de tiltak som fremsettes i
budsjett- og økonomiplansammenheng.27 To av informantene opplyste at de i noen tilfeller
har foretatt ROS-analyse og SWOT-analyse når det har blitt fremsatt forslag til tiltak i
forbindelse med omstillingsarbeidet til kommunen.
Det framgår videre av årsrapport 2014 at blant annet avviksbehandlingen i Karasjok
kommune må forbedres. Kommunen tar sikte på å anskaffe et elektronisk system for
systemkontroll og avviksbehandling. Dette for å sikre enda bedre internkontroll knyttet til
aktivitetene i Karasjok kommune.28
Gjennom intervju ble det gitt uttrykk for bekymring omkring økonomikontorets sårbarhet, da
de for det første er få ansatte og spisskompetansen på enkelte områder ligger hos
enkeltpersoner på kontoret. For å redusere denne sårbarheten har de forsøkt å få til at de som
er ansatt ved økonomikontoret skal kunne bidra litt på alle områdene, eksempelvis både på
budsjett, regnskap, kontroll, samt gi råd og veiledning. Også innenfor helse og omsorg er det
lagt opp til at eksempelvis enhetslederne for de to største enhetene skal få nødvendig
opplæring og innføring for å kunne være stedfortreder i kommunalleders fravær. Som
eksempel er det trukket fram at de skal ha anvisningsmyndighet i kommunalleders fravær.
Er det etablert rutiner og praksis for økonomioppfølging og budsjettkontroll?
Gjennom økonomi- og finansreglementet er det gitt overordnede retningslinjer for
økonomioppfølging og budsjettkontroll. I reglementet er det et årshjul som gir en oversikt
over hva som skal gjøres i forbindelse med økonomiarbeidet, når de ulike tingene skal
gjennomføres, hvem som skal involveres og ulike tidsfrister for arbeidet.29 Videre framgår det
at det skal rapporteres både månedlig og kvartalsvis. Enhetslederne rapporterer til
kommunallederne, som igjen rapporterer til rådmann/økonomikontor. 30 Økonomisjefen
kvalitetssikrer tall og sammenstiller rapport på vegne av rådmannen. Av intervju framgår det
videre at det ved økonomikontoret gjøres kontroll av regnskap sett opp mot budsjett, og at
avvik blir fulgt opp. En slik kontroll av regnskap sett i forhold til budsjett er noe også
avdelingene og enhetene skal gjøre. Imidlertid framgår det av intervju at ikke alle har like
gode rutiner for å gjennomføre slike kontroller. Økonomisjefen uttrykte at utover økonomiog finansreglementet er det ikke utarbeidet skriftlige rutinebeskrivelser for det praktiske
økonomiarbeidet i kommunen.
I forbindelse med sitt økonomiarbeid benytter kommunen to systemer; Arena og Agresso.
Arena benyttes til budsjettering, mens Agresso benyttes til regnskapsføring. Samtlige av
informantene uttrykte at dette er tungvint og at de to systemene kommuniserer dårlig med
27

Årsrapport 2014 s. 14.
Årsrapport 2014 s. 15.
29
Se årshjul i vedlegg 3 til rapporten.
30
Se nærmere om rapportering under punkt 3.4. i rapporten.
28
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hverandre. Særlig er dette problematisk ved overføring av budsjettallene fra Arena til
Agresso, hvor man risikerer å få upålitelige og mangelfulle budsjettall i Agresso. Det er
usikkerhet knyttet til hvorfor de to systemene kommuniserer dårlig.
Det framgår av kommunens økonomi- og finansreglement at rådmannen har overordnet
anvisningsmyndighet og skal delegere denne til kommunalledere og enhetsledere innen
rammeområder/ansvar. Kommunalledere tildeler attestasjonsfullmakt innenfor egen
virksomhet, en gang per år og ellers ved behov. Videre framgår det at økonomikontoret til
enhver tid skal holdes skriftlig orientert om hvem som har attestasjons- og
anvisningsmyndighet.31 I intervju er det opplyst om at alle kommunallederne har
anvisningsmyndighet. Videre er det opplyst om at enhetslederne for de to største enhetene
innenfor helse og omsorg gis anvisningsmyndighet i tilfeller hvor kommunalleder er
fraværende og noen må være stedfortreder. Imidlertid framgår det ikke klart om det finnes en
fullstendig og oppdatert oversikt over delegert anvisning- og attestasjonsmyndighet i
kommunen. To av informantene opplyste om at det trolig finnes en oversikt over delegert
anvisnings- og attestasjonsmyndighet, men det er uvisst om denne er oppdatert. Videre ble det
opplyst at systemene de benytter også setter begrensninger i forhold til hvem som kan anvise
og attestere. I følge økonomi- og finansreglementet skal alle bilag til utbetaling attesteres og
anvises av to forskjellige personer.32 Regnskapsrevisor har ved revisjon av kommunens
årsregnskaper flere ganger påpekt mangler ved attestasjon/anvisning overfor kommunen. For
årsregnskapet 2014 registrerte revisor blant annet at fakturaer har gått til utbetaling med kun
en attestant/anviser, med andre ord er det samme person som har hatt begge rollene. I tillegg
ble det påpekt at det forekommer lønnsbilag hvor bilaget kun er anvist og ikke attestert.
I intervju ble det videre nevnt at enheten Åpen omsorg skal være pilot for
ressursstyringsprogrammet NOTUS. NOTUS er et verktøy for planlegging av arbeidstid og
turnus. Programmet beregner blant annet automatisk lønnsbudsjett for arbeidsplan og varsler
umiddelbart dersom ekstravakter utløser overtid. Videre vil programmet være et
administrativt styringsverktøy som gir mulighet til å fange opp avvik på et tidlig tidspunkt.
Programmet gir en nøyaktig oversikt over lønnsbudsjetter, mulighet for å kjøre ut
avviksrapporter og gir tilgang til sykefraværsstatistikk så fort fraværet er registrert, noe som
gir en god mulighet for å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt. Videre er det et godt verktøy
for økonomioppfølging, prognoser på forbruk og kostnader før det leies inn vikarer.33
Er det god informasjonsflyt mellom virksomhetene og ledelsen?
Av intervjuene framgår det at samtlige kommunalledere har god kommunikasjon og dialog
med sine enhetsledere både gjennom jevnlige møter, per telefon og e-post, samt at det
generelt er lav terskel for å ta opp ting.
Kommunalsjefene trakk også fram kommunikasjons- og informasjonsflyten i de ukentlige
møtene i ledergruppen med rådmann og økonomikontoret, og betegner denne som god.
Ledermøtene ble av flere omtalt som et godt diskusjonsforum. I tillegg har kommunallederne
faste individuelle samtaler med rådmannen ukentlig.
Den rutinemessige rapporteringen av regnskapstall og kommentarene tilknyttet disse er også
en del av informasjonsflyten i avdelingene.

31

Økonomi- og finansreglement s. 10.
Jf. Økonomi- og finansreglement s. 10.
33
http://www.visma.no/unique/enterprisehrm/turnusplanlegging/
32
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Er det etablert et internkontrollsystem som overvåkes av ledelsen?
Rådmannen informerte under intervju om at de har jobbet mye med å få et
internkontrollsystem på plass, men medgir at de ikke har et fullstendig system. Noe er
skriftliggjort, mens noe er muntlig. Rådmannen forsøker imidlertid å legge til rette for få dette
ferdigstilt. Internkontroll er satt i fokus, og det jobbes kontinuerlig med internkontroll i
kommunen. Rådmannen opplyste at det både i måneds- og kvartalsrapportene kreves at
avdelingene skal gi konkrete beskrivelser av hvordan de arbeider med internkontroll innenfor
de ulike områdene, og eventuelt konkrete eksempler på hvilke tiltak som er iverksatt. Som
nevnt ovenfor har Karasjok kommune deltatt i effektiviseringsnettverket «Rådmannens
internkontroll – holde orden i eget hus», hvor økonomistyring har vært ett av områdene som
har vært i fokus. Videre ble innføringen av ressursstyringssystemet NOTUS trukket fram som
et eksempel på å få på plass et system som skal bidra til å sikre at man rasjonaliserer i
forbindelse med bemanning og ressursutnyttelse, samtidig som man utvikler seg.
Overholder kommunen regnskapsfristene?
Kommunens årsregnskap skal være avlagt senest 15. februar i året etter regnskapsåret, jf.
forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. Karasjok
kommune har ikke levert regnskapet innen fastsatt frist de siste årene. Regnskapet for 2010 og
2011 ble avlagt i mai 2012. Mens regnskapet for 2012, 2013 og 2014 ble avlagt i mars året
etter regnskapsåret. Årsaken til at regnskap for 2010 og 2011 først ble avlagt i mai 2012, var
mangel på ressurser ved økonomikontoret på grunn av langtids sykefravær.
Kommunens årsberetning skal være avlagt senest 31. mars i året etter regnskapsåret, jf.
forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10. Karasjok
kommune har ikke avgitt årsberetningen innen fastsatt frist i alle undersøkelsesårene.
Årsberetning for 2010 ble avlagt i midten av februar 2012, mens årsberetning for 2011 ble
avlagt i midten av juli 2012. Årsberetning for 2012 og 2013 ble avlagt før fastsatt frist.
Årsberetning for 2014 ble avlagt i april 2015.
3.2.3 Vurderinger
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, og heller ikke at den skal være
skriftlig dokumentert. Ser man 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. Dette innebærer at det ikke er satt
noen krav til systemets oppbygging 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».34 I disse forskriftene stilles det også nærmere krav
til innholdet i internkontrollen. I følge forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
§ 4 er virksomheten pålagt blant annet å beskrive hovedoppgaver og mål, mål for
34

Jf. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5
andre ledd, forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 5, forskrift om internkontroll for
kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 5, forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov
om barneverntjenester § 5.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 27

Økonomistyring

forbedringsarbeid, hvordan virksomheten er organisert og hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt m.m. Også i forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten § 3 stilles
det krav til 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 utføres på en slik måte at krav i lov og
forskrift etterleves. Dette er tiltak som også lar seg overføre til økonomiområdet.
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. Ansatte med økonomiansvar bør ha tilstrekkelig kompetanse
om økonomi og gjeldende systemer og rutiner. Karasjok kommune har gjennom
omstillingsarbeidet opplevd reduksjoner av stillinger, at stillinger holdes vakante og relativt
høyt sykefravær. Av revisjonens undersøkelser framgår det at særlig for ansatte i lederroller er
det utfordringer i forbindelse med at det er mange oppgaver og få ressurser, noe som til tider
medfører stort arbeidspress. Dette medfører videre at det må gjøres klare prioriteringer av
hvilke oppgaver som skal gjennomføres. Også ved økonomikontoret er de sårbare ved fravær
og risikoen for svikt er stor, da de er få ansatte og spisskompetansen på enkelte områder ligger
hos enkeltpersoner ved kontoret. De har forsøkt å redusere sårbarheten ved at de ansatte skal
kunne bidra litt på alle områder innenfor økonomikontoret. Likevel medfører dagens
bemanningssituasjon og de endrede oppgavene ved kontoret, at de ikke har tilstrekkelig med
ressurser til å følge opp alle oppgaver på en god måte. På grunn av dette er for eksempel
risikoen for at kommunen taper refusjoner stor. Revisjonens undersøkelser viser videre at det
er få ledere med økonomiansvar som har formell økonomikompetanse. Imidlertid blir det gitt
opplæring og tilbud om kurs til ansatte med økonomiansvar, samt praktisk opplæring i
systemene som kommunen bruker. Med bakgrunn i det som er nevnt over, kan en vel si at
grunnmuren har vaklet og at forutsetningene for internkontroll og god økonomistyring ikke
har vært de beste. 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 foretas noen risikoanalyser,
særlig i forbindelse med forslag til tiltak som fremsettes i budsjett- og
økonomiplansammenheng. Det gjennomføres imidlertid ikke systematiske undersøkelser satt i
et system. Av våre undersøkelser framgår det at kommunens deltakelse i
effektiviseringsnettverket har medført at det er større bevissthet rundt viktigheten og nytten av
risiko- og sårbarhetsanalyser, samt at dette nå er satt i fokus. Videre er det behov for
forbedring når det gjelder avviksbehandlingen i Karasjok kommune. Dette for å sikre bedre
internkontroll knyttet til kommunens aktiviteter.
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner, rutiner og retningslinjer som sikrer gjennomføring av
ledelsens direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.
Kommunen bør ha et økonomireglement/-håndbok. Videre bør kommunen ha reglement og
systemer som klarlegger ansvar og myndighet i økonomisaker. Reglementer og rutiner bør
være oppdatert og det bør sikres at de følges. Karasjok kommune har vedtatt et økonomi- og
finansreglement hvor det er gitt overordnede retningslinjer for økonomiarbeidet, herunder
blant annet for anvisnings- og attestasjonsmyndighet, økonomi- og driftsrapportering og
fullmakter. Økonomikontoret skal til enhver tid holdes orientert om hvem som har
attestasjons- og anvisningsmyndighet. På bakgrunn av revisjonens undersøkelser framstår det
som uklart om økonomikontoret har en fullstendig og oppdatert oversikt over tildelinger av
attestasjons- og anvisningsmyndighet. Videre skal alle bilag til utbetaling attesteres og anvises
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av to forskjellige personer. Gjennom revisjon av årsregnskapet for 2014 er det påpekt at
fakturaer har gått til utbetaling med kun en attestant/anviser, samt at lønnsbilag kun er anvist
og ikke attestert. Dette er brudd på kommunens reglement på området rekvisisjons-,
attestasjons- og anvisningsmyndighet. Attestasjon og anvisning er en viktig del av
internkontrollen. Det er derfor viktig at kommunen får en fullstendig oversikt over tildelt
myndighet, og kontrollerer at reglementet faktisk blir fulgt. Det framgår videre at økonomiog finansreglementet ikke er ment som en rutinebeskrivelse for hvordan arbeidet skal gjøres.
Det er nærliggende å tolke dette som at det, utover økonomi- og finansreglementet, skal
utarbeides felles rutinebeskrivelser for hvordan økonomiarbeidet i praksis skal gjennomføres.
Dette for å sikre en ensartet og korrekt praksis i hele kommunen. Av revisjonens
undersøkelser framgår det at utover økonomi- og finansreglementet, er det ikke utarbeidet
skriftlige rutinebeskrivelser for det praktiske økonomiarbeidet i kommunen.
Kommunen bør videre ha systemer og maler som sikrer ensartet og korrekt rapportering av
informasjon om økonomi. Når det gjelder rapporteringer framgår det av økonomi- og
finansreglementet hvem som skal rapportere, hvor det skal rapporteres, hva som skal
rapporteres og hvor ofte. I tillegg er det med bakgrunn i reglementet utarbeidet en felles mal
som alle skal benytte ved rapporteringer. Av revisjonens undersøkelser framgår det at malen
benyttes ved rapporteringer. Videre er det en forutsetning for rapportering at de som skal
rapportere følger med i virksomhetens forbruk i forhold til budsjett. Revisjonens
undersøkelser viser at de med økonomiansvar har tilgang til dette gjennom de systemer
kommunen benytter i sitt økonomiarbeid. Det blir også gitt praktisk innføring og opplæring i
systemene. På bakgrunn av dette må en si at forutsetningene for god oppfølging og
rapportering innenfor økonomiområdet er til stede. Imidlertid har det framkommet at ikke alle
med økonomiansvar har like gode rutiner for å følge med på virksomhetens forbruk i forhold
til budsjett. I tillegg har det framkommet at de to systemene som kommunen benytter
kommuniserer dårlig med hverandre, særlig når budsjettall skal overføres til
regnskapssystemet. Dette kan følgelig vanskeliggjøre oppfølgingen av forbruk i forhold til
budsjett, da budsjettallene både kan være upålitelige og mangelfulle.
Den formelle informasjonsflyten går gjennom faste møter og rutiner for rapportering. Videre
er det lav terskel for å ta opp ulike forhold med ledelsen ved behov.
Det er også verdt å nevne at det ligger gode muligheter for kontrollaktiviteter i
ressursstyringsprogrammet NOTUS, som enheten «Åpen omsorg» skal være pilot for. Det bør
vurderes om programmet skal tas i bruk og gjøres tilgjengelig for andre virksomheter i
kommunen hvor turnusordninger benyttes.
Det bør etableres en internkontroll på området økonomistyring som dokumenteres i en form
og et omfang som er nødvendig for å sikre ensartet og korrekt praksis. Ved etableringen 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 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 internkontrollen.
Når det gjelder overholdelse av regnskapsfrister har Karasjok kommune ikke levert
regnskapet innen fastsatt frist de fem siste årene. Kommunen har heller ikke avgitt
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årsberetning innen fastsatt frist i tre av fem undersøkelsesår. Dette vitner ikke om
tilfredsstillende økonomistyring. Mangler ved kommunens internkontroll er tidligere tatt opp i
blant annet revisors beretninger og nummererte brev.
3.2.4 Delkonklusjon
Karasjok kommune har ikke fullt ut etablert et system for å sikre en betryggende kontroll
innenfor økonomiområdet. Dette skyldes blant annet manglende formaliserte
rutinebeskrivelser for økonomiarbeidet, ufullstendig oversikt over attestasjons- og
anvisningsmyndighet, manglende risikovurderinger for økonomiområdet, svakheter ved
økonomisystemene som benyttes og svakheter ved kontrollmiljøet.
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3.3 Er budsjettet realistisk?
3.3.1 Revisjonskriterier
 Årsbudsjettet skal være basert på de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente
i budsjettåret (realistisk og fullstendig).
3.3.2 Data
På de neste sidene følger utvalgte budsjett- og regnskapstall per avdeling i Karasjok
kommune.
Tabell 6: Netto driftsresultat, oppvekst og utdanning, 2010-2014 (Kilde: årsrapporter)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
35 813 478
37 850 198
- 2 036 720

2011
36 879 557
40 884 828
- 4 005 271

2012
38 111 405
40 511 423
- 2 400 018

2013
37 320 413
40 047 957
- 2 727 548

2014
40 029 029
39 300 772
728 257

* Regulert budsjett

Tabell 6 viser at oppvekst og utdanning har hatt et merforbruk i forhold til regulert budsjett i
årene 2010 – 2013. Som det framgår av tabellen var merforbruket størst i 2011, med 4
millioner kroner. I 2014 hadde de imidlertid et mindreforbruk på 728 257 kroner i forhold til
regulert budsjett. I følge årsrapportene har det vært et merforbruk i samtlige av
undersøkelsesårene i forbindelse med vikarutgifter, overtidsutgifter, samt overforbruk på
enkeltposter. Videre framgår det at det har vært merinntekter grunnet større refusjoner for
sykefravær.
Tabell 7: Netto driftsresultat, barnehage, 2010-2014 (Kilde: årsrapporter)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
3 617 549
4 445 444
- 827 895

2011
13 788 739
13 891 553
- 102 814

2012
13 763 916
14 062 907
- 298 991

2013
14 630 450
12 986 803
1 643 644

2014
15 859 413
13 632 080
2 227 333

* Regulert budsjett

Tabell 7 viser at barnehage har hatt et merforbruk i forhold til regulert budsjett i årene 2010 –
2012. Som det framgår av tabellen var merforbruket størst i 2010, med 827 895 kroner. I 2013
og 2014 var det imidlertid et relativt høyt mindreforbruk i forhold til regulert budsjett, på
henholdsvis 1,6 millioner kroner i 2013, og 2,2 millioner kroner i 2014. I følge årsrapportene
skyldes merforbruket i årene 2010 – 2012 i hovedsak noe merforbruk på utgiftssidene og noe
mindre inntekter enn budsjettert. Mindreforbruk i 2013 og 2014 skyldes i hovedsak at det var
færre barn i barnehagene. Dette ble løst med at en avdeling i 2014 ved Guolban mánáidgárdi
var stengt. Ansatte ble overflyttet til andre barnehager og skoler, der det har vært stillinger
som medarbeideren har kompetanse til å inneha. Videre har Beahcedievvá mánáidgárdi vært
midlertidig stengt i 2013 og i hele 2014, og er vedtatt nedlagt fra 1. januar 2015.
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Tabell 8: Netto driftsresultat, helse og omsorg, 2010-2014 (Kilde: årsrapporter)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
49 627 008
61 617 440
- 11 990 432

2011
57 440 322
63 024 107
- 5 583 785

2012 35
67 271 894
70 340 833
- 2 888 939

2013
65 552 347
69 056 504
- 3 504 157

2014
69 290 932
74 407 002
- 5 116 070

* Regulert budsjett

Tabell 8 viser at helse og omsorg har hatt relativt høyt merforbruk i forhold til regulert
budsjett i alle undersøkelsesårene. Som det framgår av tabellen var merforbruket størst i 2010
med nesten 12 millioner kroner. I følge årsrapportene skyldes merforbruket disse årene blant
annet at utgifter til sosialhjelp, barnevern og PU har økt betraktelig, i tillegg til et stort forbruk
av vikarer og omsorgslønn. Innenfor pleie og omsorg skyldes merforbruket blant annet høyere
lønnsutgifter og kjøp av tjenester. I 2014 skyldes merforbruket merutgifter i forbindelse med
vakante sykepleierstillinger. I følge årsrapport for 2014 er det ingen enheter innen
ansvarsområdet som kan foreta driftsmessige reduksjoner for å redusere overskridelser.
Lønnsutgiftene er den største utgiftsposten innenfor ansvarsområdet. Bemanningen i de fleste
enhetene kan ikke reduseres med bakgrunn i tjenestemottakernes behov.36
Tabell 9: Netto driftsresultat, kultur, miljø og næring, 2010-2014 (Kilde: årsrapporter)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
4 633 960
4 294 084
339 876

2011
4 887 300
4 338 607
548 693

2012
3 730 329
3 874 445
- 144 116

2013
3 444 736
2 761 176
683 560

2014
2 422 808
2 606 144
- 183 336

* Regulert budsjett

Tabell 9 viser at kultur, miljø og næring har hatt et mindreforbruk i forhold til regulert
budsjett i årene 2010, 2011 og 2013. I 2012 og 2014 hadde de et merforbruk i forhold til
regulert budsjett. Av årsrapport 2012 framgår det at mye av utgiftene som er budsjettert er
avhengig av at det kommer eksterne midler til kommunen, og i tillegg er også andre utgifter
økt noe. I følge årsrapportene for 2013 og 2014 måtte avdelingen få økt ramme gjennom
budsjettregulering. Uten dette hadde budsjettet ikke dekket de ordinære kostnader for
avdelingen.37 Årsaken til dette var blant annet at enkelte tiltak i kommunestyrets vedtatte
spareplan ikke ble effektuert.38 Dette gjaldt omplassering av kulturkonsulentstilling. En
omplassering ville medført at arbeidsoppgaver innen kultur ville stoppet opp.39 Videre ble
ungdomsklubben nedlagt i 2013. Besparelsen var imidlertid ikke helt reel i det noen av
utgiftene fortsatte å løpe ut andre halvåret 2014.
Tabell 10: Netto driftsresultat, teknisk drift, 2010-2014 (Kilde: årsrapporter)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2010
23 273 388
26 413 796
- 3 140 408

2011
23 375 399
23 000 936
374 463

2012
23 905 153
25 305 726
- 1 400 573

2013
20 167 363
22 015 008
- 1 847 643

2014
19 246 154
28 313 427
- 8 887 273

* Regulert budsjett
35

Helse, sosial og pleie/omsorg er slått sammen. Helse hadde et mindreforbruk i forhold til budsjett på kr
350 911,-, mens sosial og pleie/omsorg hadde et merforbruk i forhold til budsjett på henholdsvis kr 1 105 222,og kr 2 134 628,-. Samlet sett blir derfor merforbruket på over 2,8 millioner kroner.
36
Årsrapport 2014 s. 50.
37
Årsrapport 2013 s. 51 og årsrapport 2014 s. 54.
38
Kommunestyre vedtak av 13.12.2012.
39
Saksfremlegg til KS-møte 27.06.2013, 1. tertialrapport 2013 – budsjettregulering (sak 13/38).
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Tabell 10 viser at teknisk drift har hatt et merforbruk i alle undersøkelsesårene, foruten i 2011.
Som det framgår av tabellen var merforbruket størst i 2010 og 2014, på henholdsvis 3,1
millioner kroner i 2010 og om lag 8,9 millioner kroner i 2014. I årsrapport for 2014 framgår
det at teknisk drift har et negativt avvik på driftsregnskapet på 8,9 millioner kroner. I dette
ligger at kommunen har solgt unna en del bygninger, i tillegg til at balansen er rettet opp hva
gjelder avskrivninger. Ser man bort fra avskrivningene, er overskridelsen på 4,67 millioner
kroner. Avskrivningene har en egen motpost et annet sted i regnskapet, slik at økningen eller
nedgangen i avskrivningene ikke har innvirkning på driftsregnskapet totalt sett, kun innenfor
det enkelte ansvarsområdet. Av overskridelsene på 4,67 millioner kroner har teknisk drift en
overskridelse på 1,5 millioner kroner, der det meste er på plansak og brannvesenet. 40 På
VAR-området er det bokført overskridelser på 816 000 kroner. I dette ligger avskrivninger på
567 000 kroner mer enn budsjettert. Det er videre overført 600 000 kroner til bundet
selvkostfond for vann og avløp. Dette var heller ikke budsjettert.41 For FDV-enheten er det
bokført overskridelser på 6,7 millioner kroner totalt, hvorav 3,8 millioner kroner gjelder
avskrivninger. FDV-enheten har dermed en samlet overskridelse på 2,9 millioner kroner. Av
årsrapporten framgår det at noe av overskridelsene blant annet skyldes manglende
budsjetteringer og feilføringer, samt svikt i budsjetteringssystemet.42
I intervju opplyste økonomisjefen om at kommunen har høyere inntekter enn det budsjetteres
med; særlig for refusjoner til kommunen. Utover dette mente økonomisjefen at kommunens
budsjetter er fullstendige. De fleste av informantene ga i intervju uttrykk for at de føler de blir
hensyntatt ved fastsettelse av budsjett. Imidlertid ga en av informantene uttrykk for at det er
marginale budsjett da det eksempelvis ikke er rom for uforutsette hendelser. Det ble blant
annet nevnt at særlig innenfor helse og omsorg, herunder pleie- og omsorgstjenestene, oppstår
det uforutsette tjenesteøkninger. Dette resulterer ofte i budsjettoverskridelser. Av årsmelding
for 2013 framgår det at uforutsett tjenesteøkning ofte skjer i tilfeller når sykdom eller annet
medfører økning i tjenestebehov det på forhånd ikke har vært mulig å planlegge eller
forespeile. Videre dreier det seg om tjenester som kommunen etter lovverket er pliktig til å
yte. Av årsmeldingen framgår det videre at «som følge av at tjenesteområdets rammer er for
små, vil det som oftest også være umulig å dekke budsjettoverskridelsene innen
rammeområdet».43
Kommunens årsregnskaper og årsmeldinger viser også at det har vært høyere inntekter, i form
av refusjoner, enn det som har vært budsjettert med i alle undersøkelsesårene. De største
avvikene fra budsjett finner vi i 2013 og 2014. I 2013 var det ca. 14 millioner mer i refusjoner
enn budsjettert. Og i 2014 var det ca. 11 millioner mer i refusjoner enn budsjettert.44
Lønnsutgifter er kommunens største utgiftspost. 45 Lønnsutgiftene har utgjort 50 – 60 % av
utgiftene for kommunen i undersøkelsesårene. Av regnskapstall og årsmeldinger framgår det
at utgifter til lønn har vært høyere enn budsjettert i alle undersøkelsesårene. 46
40

Se årsrapport 2014 s. 58.
Se årsrapport 2014 s. 60.
42
Se årsrapport 2014 s. 64.
43
Se årsrapport 2013 s. 48.
44
I følge årsrapport består refusjoner av andre refusjoner fra staten, fra folketrygden, fra fylket, fra andre
kommuner, fra private, fra andre og momsrefusjoner, se årsrapport 2014 s. 24.
45
I posten lønnsutgifter, inngår også lønn til vikarer med mer. Lønnsutgiftene omfatter ikke politiske
godtgjørelser, og pensjon er heller ikke medregnet i tallene som er oppgitt, se årsmeldinger 2010-2014.
46
I 2010 var utgiftene ca. 5,9 millioner kroner høyere enn budsjettert, i 2011 ca. 4,8 millioner kroner høyere enn
budsjettert, i 2012 på ca. 3,3 millioner kroner høyere enn budsjettert, i 2013 ca. 3,1 millioner kroner høyere enn
budsjettert og i 2014 ca. 4,6 millioner kroner høyere enn budsjettert.
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Revisjonens undersøkelser viser at Karasjok kommune de siste fem årene gjennomgående har
hatt utfordringer tilknyttet relativt høyt sykefravær, mye turnover og vakante stillinger.47
Kommunens overskridelser på lønnsutgifter har derfor vært tilknyttet bruk av vikarer, kjøp av
tjenester fra vikarbyrå og overtid. Et område som særlig har utpekt seg med årlige merforbruk
og relativt høye utgifter over tid i forbindelse med vikarbruk er helse og omsorg. Revisjonen
har tidligere gjennomført en undersøkelse vedrørende «Økonomistyring i pleie og omsorg» i
Karasjok kommune.48 I rapporten ble det blant annet konkludert med at budsjettene for pleieog omsorgsavdelingen for 2008, 2009 og 2010 ikke har vært realistiske i forhold til
driftsnivået.49 Revisjonens undersøkelser viste at kommunen hadde store avvik på vikarlønn
og overtid, noe som hadde sammenheng med sykefravær og vakanser. I tillegg var det store
avvik på faste tillegg. Revisjonens undersøkelser viser at helse og omsorg fortsatt har
utfordringer knyttet til relativt høyt sykefravær, mye turnover og vakante fagstillinger, særlig
sykepleierstillinger. I 2013 hadde eksempelvis pleie- og omsorgstjenestene merutgifter på kr.
1 150 000,- tilknyttet kjøp av tjenester fra vikarbyrå.50 Av pleie- og omsorgstjenestens
overskridelser i 2014, var kr. 2 050 000,- tilknyttet merkostnader i forbindelse med vakante
sykepleierstillinger.51
3.3.3 Vurderinger
Det framgår av kommuneloven § 46 nr. 3 at årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal
fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.52
Budsjettet skal også 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. Budsjettog regnskapstall for Karasjok kommune viser merforbruk på flere av avdelingene i
undersøkelsesårene, hvor merforbruket for enkelte avdelinger i noen av undersøkelsesårene
har vært relativt høyt. Det er verd å påpeke at avvik mellom budsjett og regnskap ikke er
ensbetydende med at budsjettet er urealistisk. Det vil alltid være elementer av usikkerhet når
forventet utvikling skal predikeres. Noen elementer bør være kjent, mens andre kan være
usikker. For eksempel bør det være mulig å beregne utgifter til fast lønn med relativt stor
sikkerhet. Fastlønn må beregnes ut fra antall stillingshjemler. Når det gjelder utgifter til bruk
av vikar, overtid og ekstrahjelp kan dette være vanskeligere å anslå, da disse utgiftene i stor
grad vil avhenge av sykefraværet. Gjennom både intervjuer, årsrapporter og revisjonens
tidligere undersøkelser har det kommet fram at budsjettene på enkelte områder ikke har vært
realistiske i forhold til driftsnivået. Dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg, herunder
pleie- og omsorgstjenestene. Det framgår at det er knappe budsjetter som ikke gir rom for
uforutsette hendelser, samt at tjenesteområdets budsjettrammer er for små i forhold til
driftsnivået. Revisjonens undersøkelse viser videre at Karasjok kommune gjennom flere år
har hatt utfordringer tilknyttet høyt sykefravær, turnover og vakanser. Særlig pleie- og
omsorgstjenestene har hatt relativt store merutgifter tilknyttet blant annet kjøp av
vikarbyråtjenester. Da kommunen har hatt disse utgiftene over lengre tid, må en si at
utgiftsposten tilknyttet kjøp av vikarbyråtjenester er forventet og således burde vært
budsjettert høyere. Revisjonens undersøkelser viser videre at en del av overskridelsene på

47

Jf. kommunens årsmeldinger for 2010 – 2014.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS; Rapport forvaltningsrevisjon 2011, Økonomistyring i pleie og omsorg,
Karasjok kommune.
49
Jf. rapporten s. 15 og 21
50
Årsmelding 2013 s. 45.
51
Årsmelding 2014 s. 50.
52
Se også budsjettforskriften § 6 fjerde ledd.
48
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teknisk avdeling i 2014 blant annet skyldes manglende budsjetteringer og feilføringer, samt
svikt i budsjetteringssystemet til kommunen.
Revisjonens undersøkelser viser videre at kultur og næring var underbudsjettert i 2013 og
2014. Imidlertid skyldes dette at kommunestyrets vedtak ikke ble effektuert. Revisjonen vil i
tillegg bemerke at på tross av en nedgang i antall barn i barnehager, som førte til at en
avdeling og en barnehage ble holdt stengt i 2013 og 2014, ser man at det er budsjettert med en
økning i netto driftsresultat disse årene.
3.3.4 Delkonklusjon
På bakgrunn av revisjonens vurdering framstår Karasjok kommunes budsjetter i all hovedsak
å ha vært fullstendig og realistisk i undersøkelsesperioden. Imidlertid har revisjonens
undersøkelser avdekket enkelte områder i kommunens virksomhet hvor det har vært
underbudsjetteringer, manglende budsjetteringer og feilføringer.

3.4 Er rapporteringen tilfredsstillende?
3.4.1 Revisjonskriterier
 Rådmannen skal minimum to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen av inntekter og utgifter i forhold til vedtatt budsjett.


Rådmannen skal foreslå tiltak dersom det er grunn til å anta at det vil oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett.

3.4.2 Data
Rapportering internt i administrasjonen
I følge kommunens økonomi- og finansreglement er det rådmannen som har ansvaret for at
rapportering skjer i samsvar med kommunestyrevedtak og gjeldende lover og forskrifter.
Rapportering følger tjenesteveien ved at enhetslederne skal rapportere til kommunallederne,
som igjen rapporterer til rådmannen. Rapportering skjer i hovedsak skriftlig, månedlig og
kvartalsvis. Av intervju framgår det at det med bakgrunn i økonomi- og finansreglementet er
utarbeidet en mal for hva kvartalsrapporten skal inneholde. Denne malen er retningsgivende
for månedsrapporteringene. Månedsrapportene er imidlertid en ren orientering, og er derfor
ikke like utfyllende som kvartalsrapportene. I intervju ble det opplyst at enhetslederne henter
ut tall fra Agresso som føres inn i malen. Malen inneholder også kommentarfelt hvor
eventuelle avvik kan forklares.
I intervju ble det opplyst at de fleste er blitt veldig flinke og bevisste sitt ansvar når det gjelder
økonomi og oppfølging/rapportering for sitt område. Rådmannen opplyste at rapportering har
fokus, og at dersom rapporteringer uteblir etterspør rådmannen disse. Rådmannen anser
rapporteringene som viktige da de gir kunnskap om og mulighet til å følge med på hva som
skjer innenfor de ulike områdene i kommunen.
Når det gjelder ekstraordinær rapportering framgår det av økonomi- og finansreglementet at
kommunalleder har plikt til å rapportere til rådmannen straks ekstraordinære kostnader eller
inntekter oppstår. 53
53

Økonomi- og finansreglement s. 13.
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Rapportering til politisk nivå
Måneds- og kvartalsrapporteringene som gjøres internt i administrasjonen danner grunnlaget
for det som skal rapporteres til både hovedutvalgene og kommunestyret. Av Karasjok
kommunes økonomi- og finansreglement framgår det at hvert av hovedutvalgene skal
forelegges månedsrapporter og kvartalsrapporter vedrørende sitt ansvarsområde.54 Av
revisjonens intervjuer framgår det at kommunallederne rapporterer månedlig og kvartalsvis til
hovedutvalgene.
Kommunestyret skal i løpet av året behandle følgende regnskapsrapporter:
1. kvartalsrapport pr 31.03. – (frist for ferdigstillelse 20.04.)
2. kvartalsrapport pr 30.06.
3. kvartalsrapport pr 30.09. – (frist for ferdigstillelse 20.10)
Årsregnskap med årsrapport med rapport vedrørende finansforvaltningen – innen 01. juli året
etter
Kvartalsrapportene skal, som nevnt ovenfor, være mer utfyllende enn månedsrapportene. De
skal være avviksrapporter som skal angi status og eventuelle tiltak for hver avdeling og
dennes prognose for resultatet ved slutten av året. Kvartalsrapporten til kommunestyret skal
omfatte både økonomi og drift, samt alle kommunens rammeområder. I følge kommunens
økonomi- og finansreglement skal kvartalsrapportene inneholde følgende punkter:
 Måloppnåelse
 Økonomi, drift og investeringer
 Sykefravær
 Politiske saker eldre enn tre måneder
 HMS
 Tilsyn
 Internkontroll
 Andre vesentlige avvik
 Avskrivinger skal periodiseres i budsjettet og tas med i kvartalsrapportering 55
Revisjonen har fått tilsendt mal for kvartalsrapporten som inneholder punktene som skal være
med i rapporteringen, samt hjelpetekst som kort forklarer hva som hører inn under de ulike
punktene.
Når det gjelder ekstraordinær rapportering framgår det av økonomi- og finansreglementet at
rådmannen skal rapportere til formannskap, eventuelt kommunestyret, dersom det oppstår
ekstraordinære kostnader eller inntekter mellom fastsatte rapporteringstidspunkt.56
Revisjonens undersøkelser viser at det i rapporteringene til kommunestyret blir rapportert på
avdelingenes mer-/mindreforbruk, samt at det blir foreslått aktuelle tiltak dersom man ser at
det vil oppstå avvik i forhold til vedtatt og/eller regulert budsjett. Som eksempel kan nevnes at
det i 2013 ble forslått budsjettregulering, hvor noe av mindreforbruket på barnehage skulle gå
til inndekkingen av forventet merforbruk innenfor kultur og næring.57

54

Økonomi- og finansreglement s. 13.
Økonomi- og finansreglement s. 13.
56
Økonomi- og finansreglement s. 13.
57
Saksfremlegg til KS-møte 27.06.2013, 1. tertialrapport 2013 – budsjettregulering (sak 13/38).
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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. Det skal
rapporteres minimum to ganger i året. Det er gjennom kommunens økonomi- og
finansreglement lagt opp til at det skal rapporteres månedlig til hovedutvalgene og kvartalsvis
til kommunestyret. Revisjonens undersøkelser viser at kommunen har etablert en praksis for
rapportering til politisk nivå som går utover minimumskravet som stilles i kommuneloven og
budsjettforskriften. Rådmannen skal videre foreslå tiltak dersom det er grunn til å anta at det
vil oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett. Revisjonens
undersøkelser viser at det i rapportene til kommunestyret foreslås aktuelle tiltak i henhold til
budsjettforskriftens bestemmelse § 10.
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. Noen kommuner har tatt bestemmelser om intern rapportering inn i
økonomireglementet. Revisjonens undersøkelse viser at Karasjok kommune gjennom sitt
økonomi- og finansreglement har etablert en praksis for økonomisk rapportering også internt i
administrasjonen. Rapporteringen følger tjenestevei og det skal rapporteres månedlig og
kvartalsvis. Det er i tillegg utarbeidet en felles mal som alle skal benyttes ved
rapporteringene.
3.4.4 Delkonklusjon
Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommunes rapportering er tilfredsstillende.

3.5 Konklusjon
Hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt økonomistyringen i
Karasjok kommune er tilfredsstillende. Revisjonen vurderer det slik at økonomistyringen i
Karasjok kommune ikke fullt ut har vært tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene.
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4. OPPSUMMERENDE KOMMENTARER
I årene etter innmeldingen i ROBEK-registeret har Karasjok kommune jobbet mye med
omstilling og forpliktende plan for å få ned driftsutgiftene i kommunen og klare å dekke inn
tidligere års merforbruk. Revisjonens undersøkelser viser at mange tiltak både er iverksatt og
gjennomført. Ved avleggelsen av årsregnskap for 2014 hadde Karasjok kommune klart å
dekke inn tidligere års merforbruk og var dermed i økonomisk balanse. Gjennom
omstillingsarbeidet har kommunen jobbet mye med å få på plass et helhetlig
internkontrollsystem for kommunens virksomhet. En del er på plass, men det gjenstår enda en
god del før kommunen har et fullstendig system. Kommunen står fortsatt overfor flere
utfordringer, blant annet tilknyttet ressurssituasjonen. De har fortsatt et relativt høyt
sykefravær, vakanser i stillinger og utfordring med rekruttering.
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 omsorgstjenestene. For det første gir lovverket befolkningen rettigheter til visse
tjenester, noe som igjen medfører at kommunene er forpliktet til å yte disse tjenestene. 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. Det er i denne
sammenheng verd å påpeke at økonomistyring i de enkelte avdelingene ikke kan isoleres fra
økonomistyringen i kommunen som avdelingene er en del av.
Undersøkelsen viser at Karasjok kommune arbeider mot økonomiske mål og har fokus på
økonomistyring.
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5. KONKLUSJONER
5.1 Hvordan er situasjonen i Karasjok kommune?
Karasjok kommune har vært gjennom en omorganiseringsprosess, der kommunen har gått fra
fem til tre avdelinger. Bemanningssituasjonen i Karasjok kommune har vært preget av
omstillingsprosessen som kommunen har vært gjennom. Det har blitt vedtatt reduksjonstiltak
av ulik art, for eksempel reduksjon/opphør av stillinger, samt at stillinger har blitt holdt
vakante. Karasjok kommunes totale sykefravær har ligget på rundt 11 % i
undersøkelsesperioden og det er store variasjoner i sykefraværet mellom avdelingene.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter har hatt en økning på 17 prosentpoeng,
fra henholdsvis -9,9 % i 2010 til 7,2 % i 2014. Kommunens handlingsrom er klart forbedret
siden 2010. For øvrig framstår Karasjok kommune som relativt lik de kommunene vi har
sammenlignet med når det gjelder ressursbruken.

5.2 Er økonomistyringen i Karasjok kommune tilfredsstillende?
Undersøkelsen viser at økonomistyringen i Karasjok kommune ikke fullt ut har vært
tilfredsstillende på alle undersøkelsesområdene. Dette har bakgrunn i følgende:
Karasjok kommune har ikke fullt ut etablert et system for å sikre en betryggende kontroll
innenfor økonomiområdet. Dette skyldes blant annet manglende formaliserte
rutinebeskrivelser for økonomiarbeidet, ufullstendig oversikt over attestasjons- og
anvisningsmyndighet, manglende risikovurderinger for økonomiområdet, svakheter ved
økonomisystemene som benyttes og svakheter ved kontrollmiljøet.
På bakgrunn av revisjonens vurdering framstår Karasjok kommunes budsjetter i all hovedsak
å ha vært fullstendig og realistisk i undersøkelsesperioden. Imidlertid har revisjonens
undersøkelser avdekket enkelte områder i kommunens virksomhet hvor det har vært
underbudsjetteringer, manglende budsjetteringer og feilføringer.
Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommunes rapportering er tilfredsstillende.
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6. ANBEFALINGER
Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi Karasjok kommune følgende
anbefalinger for å bedre økonomistyringen:





Kommunen bør etablere et fullstendig system for økonomisk internkontroll som kan
overvåkes av ledelsen.
Kommunen bør skriftliggjøre overordnede rutiner og prosedyrer for økonomiarbeidet.
Kommunen bør oppdatere og få en fullstendig oversikt over tildelt attestasjons- og
anvisningsmyndighet.
Kommunen bør innføre systematiske risikoanalyser av økonomiområdet som en del av
organisasjonens rutiner.

Kommunen bør videre sørge for at det utarbeides budsjetter som er realistiske og som bygger
på forventet utvikling, dette gjelder særlig innenfor helse og omsorg.
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VEDLEGG
Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
I e-post til revisjonen av 18. september 2015 har rådmannen uttalt at hun ikke har
kommentarer til forvaltningsrevisjonsrapporten. Rådmannen informerer imidlertid at
organisasjonssjefen har kommet med innspill som rådmannen vurderer som viktig å få med i
rapporten. Organisasjonssjefens innspill gjelder delegering av myndighet og oppgaver fra
rådmannen internt. Av dokumentet framgår blant annet følgende;
«Avdelingsleder skal oppdatere oversikt over hvem som har attestasjonsmyndighet,
anvisningsmyndighet og innkjøpsfullmakter og sende dette til Sentraladministrasjonen ved
økonomikontoret, for påfølgende år, innen 31.12. hvert år.»
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Vedlegg 2: Utledning – om revisjonskriteriene
Internkontroll

Det framkommer av kommuneloven § 23 nr. 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,58 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
Karasjok kommune.
Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter: 59
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 det som kan være eventuelle risikoer for
virksomhetens måloppnåelse. 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".
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?
58

Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992
I 2013 kom COSO med en oppdatert versjon av sin standard «Internal Control – Integrated Framework». Det
oppdaterte rammeverket tar hensyn til den enorme utviklingen som næringslivet har gjennomgått siden
standarden kom første gang i 1992. De fem komponentene i internkontrollen er beholdt uforandret, mens
standarden nå eksplisitt har fastsatt 17 hovedprinsipper som lå implisitt i det opprinnelige rammeverket.
59
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Eksempler på risikofaktorer er: teknologisk utvikling, endringer i omgivelsenes eller
kundenes/brukernes krav eller forventninger, endringer i lovgivning og andre
rammebetingelser, avbrudd eller forstyrrelser i informasjons- og edb systemene, feil i
rapporteringen, endringer i ledelse og organisering, herunder ansvars- og
myndighetsforhold, ulike former for ulykker/skader, kvalitet/kompetansen til ansatte, herunder
opplæring og motivasjon, ansattes tilgang til aktiva som kan medføre "sløsing" med ressurser,
foruten muligheter for misligheter. Endringer i driftsforhold, nye medarbeidere, nye
administrative informasjonssystemer, nye aktiviteter, omstrukturering/omstilling av
virksomheten, internasjonalisering.
3. Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens
direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger. Eksempler
på kontrollaktiviteter er: attestasjons- og anvisningsrutiner, verifikasjoner, arbeidsdeling,
avstemminger, fysiske kontroller, og ansvars- og arbeidsdeling.
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, rettidig og 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.
Eksempler på oppfølgingsaktiviteter er: løpende oppfølging av prosesser, resultater,
måloppnåelse i regi av linjeledelsen, uavhengige evalueringer utført av for eksempel
internrevisjonen, en kombinasjon av det foregående, egenevalueringer i workshops, og
rapporteringsrutiner av svakheter, mangler, risikoforhold.
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Figur 1: Komponenter i internkontrollen (Kilde: COSO)

Økonomistyring
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.
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.”60 En annen måte å definere begrepet på
er: “Økonomistyring er ledelse rettet mot å nå økonomiske mål.”61
Kommuneloven stiller ingen konkrete krav til om kommunen skal ha bestemte reglementer
når det gjelder økonomistyringen. Det følger imidlertid av teori om internkontroll at
kommunen bør ha visse formaliserte reglementer og retningslinjer. KS har i idéheftet om
rådmannens internkontroll gjort et utvalg av reglementer og retningslinjer som de mener at
kommunen bør ha på plass.62 KS mener at det å ha reglement «på plass» innebærer både å
utarbeide, oppdatere/ajourføre, å gjøre det kjent i organisasjonen, samt å sikre at det blir
fulgt.63

60

Pettersen, Magnussen, Nyland og Bjørnenak (2008): Økonomi og helse. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo
Busch, Johnsen, Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige. Universitetsforlaget
62
Utvalget og oversikten er ikke ment som en kravliste, men som et forsøk på å hjelpe kommuner som vil styrke
sin internkontroll.
63
«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» s. 41.
61
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Kommunen bør blant annet ha et delegasjonsreglement, som omfatter delegasjon fra
kommunestyret til rådmannen og administrative fullmakter fra rådmannen og ut i
organisasjonen. De administrative fullmaktene bør dessuten inneholde krav om skriftlig
videredelegering, krav til etablering av internkontrolltiltak og rapportering på disse, samt
rapportering generelt. Fullmaktene må sammenholdes og samsvare med lederavtalene, som
presiserer forventninger omkring personalledelse, økonomiansvar, ansvar for
tjenesteproduksjon og måloppnåelse, samt ansvar for internkontroll. 64
Videre bør kommunen ha et økonomireglement/-håndbok som minimum inneholder rutiner
for lønnskjøring, rutiner for fakturering, rutiner for innkreving, rutiner for mva-håndtering,
rutiner for anvisning og attestering, rutiner for bestilling av varer og tjenester og den kan også
ha bestemmelser om føring i investeringsregnskapet og evt. rebudsjettering av
investeringsbudsjett.65
Årsbudsjettets innhold
Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret å vedta et budsjett for det kommende
budsjettår innen utgangen av året. Når det gjelder årsbudsjettets innhold er dette regulert i
kommuneloven § 46 hvor det framkommer følgende:
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.
Årsbudsjettets innhold og inndeling er videre utdypet i forskrift om årsbudsjett § 6 hvor det
framkommer følgende av bestemmelsens fjerde ledd:
«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.»
Årsbudsjettets bindende virkning og rådmannens rapporteringsplikt
Kommuneloven § 47 understreker årsbudsjettets bindende virkning. I bestemmelsen 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
64
65

«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» s. 85-86.
«Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?» s. 86.
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kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i
utgiftene i forhold til budsjettet.
Videre framgår det av forskrift om årsbudsjett § 10 at administrasjonssjefen skal gjennom
budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og
innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til vedtatte årsbudsjett. Dersom
administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i
forhold til vedtatt eller regulert budsjett, skal det i rapportene til kommunestyret foreslås
nødvendige tiltak.
Første setning pålegger administrasjonssjefen å rapportere til kommunestyret om den faktiske
utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er ført opp i
årsbudsjettet. Uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» angir at slik rapportering skal skje
med jevne mellomrom og minimum to ganger per år. Ut over dette stiller ikke forskriften
nærmere krav til selve rapporteringen, slik at den praktiske tilretteleggingen vil være opp til
den enkelte kommune ut fra hva en lokalt finner hensiktsmessig. Bestemmelsens andre
setning gjelder ikke selve rapportene nevnt over, men mulige tiltak dersom rapportene
avdekker eventuelle avvik i forhold til gjeldende årsbudsjett. Med «tiltak» siktes det her ikke
alene til justeringer i de oppførte inntekter og bevilgninger som er nødvendige for å
sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak innenfor
budsjettrammene.66

66

Jf. merknad til forskrift om årsbudsjett § 10.
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Vedlegg 3: KOSTRA-tall
Tall til figur 3: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

Karasjok
KG 3
Finnmark
Landet u/Oslo

2010

2011

2012

2013

2014

-9,9
2,4
0,3
2,2

2
3
1,9
1,8

4
2,9
2,5
2,6

7,9
3,2
2,8
2,4

7,2
1,6
1,9
1

Tall til figur 4: Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter

Karasjok
KG 3
Finnmark
Landet u/Oslo

2010

2011

2012

2013

2014

3,9
3,4
1,9
2,7

8,9
10,7
10,6
14,5

8
8,5
9,1
12,2

7,9
8,3
8,8
11,9

7,3
8,8
8,9
12,2

Tall til figur 5: Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter

Karasjok
KG 3
Finnmark
Landet u/Oslo

2010

2011

2012

2013

2014

24,2
28,2
28,1
30

26
25,4
25,6
25,9

20,9
18,9
20,1
20,9

21,5
18,2
19,6
20,4

20,5
18,5
19,4
20,2

Tall til figur 6: Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter

Karasjok
KG 3
Finnmark
Landet u/Oslo

2010

2011

2012

2013

2014

35,6
42,7
36,1
40,4

33,3
39,1
33,2
35,4

32
33,7
32,9
33,3

36,4
33,5
32,5
32,8

36,6
34,6
33,8
33,6
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