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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  

Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Karasjok. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Karasjok 

kommune har et forsvarlig system for internkontroll. På bakgrunn av dette vil kommunen få 

belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.  

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 

Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Karasjok 

kommune har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at 

Karasjok kommune delvis har dette på plass. Det finnes dermed forbedringspotensial på dette 

området. 

 

Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger: 

 

 Kontrollmiljø: 

Kommunen bør ha på plass et system og rutiner som legger til rette for et betryggende 

kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommune delvis har et slikt 

system på plass. 

 

 System for mål- og risikovurderinger: 

Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at 

Karasjok kommune delvis har et slikt system på plass. 

 

 Kontrollaktiviteter: 

Kommunen bør ha rutiner og aktiviteter som sikrer gjennomføring av tiltak som 

ledelsen har funnet nødvendige for å håndtere identifisert risiko. Revisjonen vurderer 

det slik at Karasjok kommune delvis har dette på plass.   

 

 Informasjon og kommunikasjon: 

Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og 

som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon vil måtte 

være både av intern og ekstern karakter. Revisjonen vurderer det slik at Karasjok 

kommune delvis har på plass tilfredsstillende system for intern og ekstern informasjon 

og kommunikasjon. 

0.3 Anbefalinger 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Karasjok 

kommune gjør følgende:  

 

 Gjennomfører ny behandling av kommunens etiske retningslinjer 

 Vurderer å innføre en særskilt driftsform for kommunens virksomhet (f.eks. balansert 

målstyring) 
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 I større grad tar i bruk kommuneplanens samfunnsdel i andre plan- og 

styringsdokumenter 

 Vurderer å redusere kontrollspennet for enkelte ledere i kommunen 

 Foretar en gjennomgang av kommunens personalpolitiske retningslinjer 

 Fortsetter satsingen på gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 Fortsetter arbeidet med utarbeiding av kommunale plandokumenter 

 Sikrer at det i kommunens årsberetning rapporteres om graden av måloppnåelse sett i 

forhold til mål fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett/økonomiplan 

 Vurderer å innføre virksomhetsplaner 

 Gjennomfører risikovurderinger sett i forhold til kommunens tjenesteproduksjon 

 Fortsetter arbeidet med å forbedre kommunens avvikssystem 

 Gjøre kommunens varslingssystem bedre kjent blant de ansatte 

 Fortsetter arbeidet med å forbedre kommunens varslingssystem  

 Gjøre innkallinger, saksdokumenter og protokoller fra politiske organer tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av 

kommunestyret i Karasjok 25.04.2013 (sak 30/13). Det framgår av planen at det skal gjøres en 

forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner for internkontroll. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet: 

 
«Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av 

arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå lovbrudd og andre 

uønskede hendelser.
1
 

 

Det overordnede kontrollansvaret i en kommune er lagt til kommunestyret gjennom 

kommunelovens bestemmelse om at kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med sin 

forvaltning.
2
 Administrasjonssjefen i kommunen er den øverste leder for den samlede 

kommunale administrasjon og skal i den forbindelse påse at de saker som legges fram for 

folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (§ 23 nr. 2). Det heter 

videre at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll 

(internkontroll). Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre 

kontroll med virksomheten. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder 

av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.
3
 I regjeringens 

forslag til endringer i kommuneloven er det foreslått at det i kommunenes årsberetninger også 

skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre 

betryggende kontroll i virksomheten.  Kravet om slik rapportering er ment som et virkemiddel til 

å sette arbeidet med internkontroll på dagsordenen lokalt. 
4
 

 

Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. 

Ser en til prinsipper om god forvaltningsskikk og god praksis for internkontroll, er det likevel 

nærliggende å tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et 

internkontrollsystem som er etterprøvbart og som bidrar til at man er i stand til å føre en 

kontroll med virksomheten.
5
 

 

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) uttaler at det er noe uklart hvor 

omfattende ansvar loven legger på administrasjonssjefen.
6
 I snever forstand dreier dette seg om 

økonomisk internkontroll – altså for eksempel å sørge for gode rutiner for inn- og utbetalinger 

for å minske muligheter for økonomiske misligheter. I vid forstand dreier det seg om en 

administrativ leders ansvar for å ha tilstrekkelige systemer til å gi informasjon om hvorvidt 

                                                 
1
 KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon I, Drammen/Hamar, 

mars 2012. 
2
 Se Ot.prp.nr.70 (2002-2003). 

3
 Se Ot.prp.nr.70 (2002-2003). 

4
 Prop.119 L (2011-2012). Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) 

5
 Se KS: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/Usystematisk-internkontroll-i-kommunesektoren/ 

6
 KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca. 

500 bedrifter. 

http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/Usystematisk-internkontroll-i-kommunesektoren/
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virksomheten når de mål som er satt, innenfor rammen av lover og regler, og på en 

kostnadseffektiv måte.
7
 

 

I tillegg til kommuneloven stiller en rekke andre lover og forskrifter særlige krav om at 

kommuner skal ha internkontroll innenfor større eller mindre deler av virksomheten. Spesielt 

gjelder dette innenfor tjenestetilbud (sosialtjenesten/NAV-kontor, helse, pleie- og omsorg, 

barnevern), arbeidsmiljø og ansettelsesforhold. 

 

En undersøkelse fra 2011 som er gjennomført på vegne av KS og Kommunal- og 

regionaldepartementet viser at det er ulike løsninger for gjennomføring av internkontroll i 

kommune-Norge. Det sies at det generelt utøves mye positivt arbeid med internkontroll i 

kommunene, men at arbeidet i for stor grad gjennomføres fragmentert og usystematisk. 

 

De fleste kommuner og fylkeskommuner har oppmerksomhet på internkontroll, men mange 

mangler en helhetlig struktur. KS har derfor utgitt et eget arbeidshefte som er ment å gi 

inspirasjon og veiledning for styrking av den administrative internkontrollen.
8
 KS har også 

etablert et nettverk bestående av 24 kommuner for å styrke rådmannens internkontroll i 

kommunene. I alt var det 64 kommuner som meldte sin interesse for å delta i dette prosjektet. 

Karasjok kommune deltar ikke i dette nettverket, og revisjonen er ukjent med om Karasjok var 

en av kommunene som meldte sin interesse.  

 

Det er uten tvil stor risiko for at det kan mangle system for internkontroll i en kommune eller at 

allerede etablert(e) system for internkontroll ikke fungerer optimalt. Dette kan skyldes mange 

forhold, herunder de ulike oppfatninger som finnes om hva internkontroll er, ulike måter å drive 

internkontroll på, samt at en kommune er en kompleks organisasjon med mange tilsatte og et 

bredt spekter av tjenester, gjøremål og målsetninger. Denne risikoen er også til stedet i 

Karasjok kommune.  

 

Området er svært vesentlig fra et bruker- og medarbeiderperspektiv. Videre er området helt 

klart vesentlig i et organisatorisk, samfunnsmessig, omdømmemessig og økonomisk perspektiv. 

Området er også vesentlig i et politisk perspektiv.» 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Karasjok kommune har et forsvarlig system 

for internkontroll. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, 

og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.  

1.2 Problemstillinger  

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling vedtatt av 

kontrollutvalget 19.05. 2015 (sak 13/2015). I tillegg har revisjonen utarbeidet fire 

underproblemstillinger. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Se KS: http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Egenkontroll/Internkontroll/ 

8
 KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon I, Drammen/Hamar, 

mars 2012. 

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Egenkontroll/Internkontroll/
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Problemstilling: 

 

Har Karasjok kommune et betryggende system for internkontroll? 

 

Underproblemstillinger: 

 

1. Har kommunen et kontrollmiljø? 

2. Har kommunen rutiner for risikovurderinger? 

3. Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og overvåkning? 

4. Har kommunen systemer for informasjon og kommunikasjon? 

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 om kommune og fylkeskommuner mv. (kommuneloven) 

 Diverse krav om internkontroll i henhold til særlovgivning 

 ”Intern kontroll – et integrert rammeverk”; COSO-rapporten 

 Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus (2012) 

 Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? (2013) 

1.3.2 Om kriteriene 

Kommuneloven § 23 nr. 2 

Den mest sentrale kilden til revisjonskriterier for denne undersøkelsen er kommuneloven § 23 

nr. 2 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik: 

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

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

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

er gjenstand for betryggende kontroll.» 

 

Kravet til «betryggende kontroll» finnes i denne bestemmelsens siste punktum. 

 

I lovforarbeidene
9
 sies det følgende om denne bestemmelsen: 

 
«I nytt annet punktum i nr. 2 foreslås en ny annen setning som lovfester administrasjonssjefens 

tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forslaget antas ikke å innebære noen realitetsendring 

                                                 
9
 Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), på side 104. 
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i forhold til gjeldende rett. Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar 

for å føre kontroll med virksomheten. Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag 

ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en 

nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte 

ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal 

bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er 

ordnet på forsvarlig måte.» 

 

Kommuneloven bruker ikke begrepet internkontroll, men har som nevnt en formulering om 

betryggende kontroll. I dette ligger det et krav om internkontroll. 

 

Krav til internkontroll i henhold til særlovgivning 

Det stilles også krav til kommunenes internkontroll i særlovgivning.
10

  I deler av 

særlovgivningen defineres internkontroll som «systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i eller i medhold av lov».  

 

I deler av særlovgivningen angis videre innholdet i internkontrollen blant annet å være som 

følger: 

 
- Beskrivelse av virksomhetens oppgaver og mål, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet er fordelt. 

- Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. 

- Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll. 

- Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. 

- Gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere. 

- Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på 

oppfyllelse av myndighetskrav. 

- Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, 

rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen. 

- Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen. 

- Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig. 

- Dokumentasjonen skal være oppdatert og tilgjengelig. 

 

De krav til internkontroll som framgår av særlovgivningen gjelder i utgangspunktet kun for de 

rettsområder og de tjenester som respektive lov eller forskrift omfatter. Kravene har imidlertid 

også klar overføringsverdi til andre områder innenfor kommunenes virksomhet. 

 

Teori og anbefalt praksis for internkontroll 

I praksis kan man si at internkontroll er «formaliseringer, dokumenter, rutiner 

(arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes, 

kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og 

regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet 

ikke svekkes».
11

 

 

                                                 
10

 Eksempel på dette er innenfor sosiale tjenester (lov om sosiale tjenester i NAV § 5), helse- og 

omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1), barneverntjenesten (lov om barneverntjenester § 2-1) 

skole (opplæringslova § 9a-4), personalforvaltning (arbeidsmiljøloven § 3-1) og innenfor personvernområdet 

(personopplysningsloven § 14). 
11

 KS; Rådmannens internkontroll; Hvordan få orden i eget hus?, på side 16. 
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COSO-rapporten,
12

 som ble oversatt til norsk i 1996, har fått en sentral og dominerende 

posisjon når det kommer til å sette rammer for internkontroll. I COSO-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” 

 

Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter:
13

 

 

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 organisering og fordeling av 

ansvar i virksomheten, ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten, etisk regelverk og 

personalpolitikk.  

 

2. Risikovurderinger: 

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?  

 

Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten (strategier, 

målsettinger og aktiviteter). Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle 

risikoer for at virksomheten ikke vil nå sine mål (herunder kritiske suksessfaktorer). Slike 

kartlegginger og analyser danner videre grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen bør iverksette for 

å kontrollere disse risikoene. 

 

3. Kontrollaktiviteter: 

Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

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

Kontrollaktiviteter kan blant annet være preventive og oppdragende, og kan videre være 

relatert til virksomhetens strategier, driften i virksomheten, etterlevelse av regelverk og 

ledelsens direktiver, eller relatert til rapporteringen i virksomheten. Kontrollene kan blant 

annet være av fysisk art (lagertelling), statistisk analyse, analyse av resultater, 

resultatindikatorer og gjennom ansvarfordeling (eksempelvis kollegakontroll). 

 

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 

                                                 
12

 Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992. 
13

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

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

beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt 

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

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

for sitt arbeid. Virksomhetens kommunikasjon vil måtte være både av intern og ekstern 

karakter. Eksempel på intern kommunikasjon er informasjonsflyten mellom ledelse og ansatte 

og mellom ansatte og ledelse. Eksempel på ekstern kommunikasjon er informasjonsflyten til 

publikum og kunder (velgere og brukere), samt disse gruppene sine muligheter til 

kommunisere med virksomheten (klager, ros og andre tilbakemeldinger). 

 

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. 

Konkrete eksempel på oppfølging og overvåking er resultatrapportering, kollega-kontroll, 

interne og eksterne evalueringer, kurs, møter og samlinger, samt kommunikasjon med 

eksterne aktører (klager, ros og andre tilbakemeldinger).  

 

Fellesnevnere for hva internkontroll er 

Oppsummert kan man si at det finnes flere fellesnevnere for hva internkontroll er. Dette er 

 

- Plikten til å sette mål 

- Kartlegging av risiko 

- Forebyggende tiltak 

- Tiltak for å avdekke avvik, feil og mangler 

- Tiltak for å rette opp avvik, feil og mangler 

1.3.3 Utledning av revisjonskriterier 

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Kommunen skal ha et betryggende system for internkontroll, som bør bestå av 

følgende fire komponenter: 

 

o kontrollmiljø  

o rutiner for risikovurderinger 

o rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og overvåking 

o systemer for informasjon og kommunikasjon 
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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 dokumentanalyse og intervju.  

 

Vi har intervjuet rådmann, konstituert helse- og omsorgssjef, rektor og teknisk leder. Teknisk 

sjef har blitt intervjuet via e-post. 

 

Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av ulike styringsdokumenter, herunder 

årsbudsjett, økonomiplaner, årsmeldinger, delegasjonsreglement, samt en rekke retningslinjer 

og nedskrevne rutiner.  En oversikt over dokumenter som vi har gjennomgått finnes bakerst i 

denne rapporten (Kilder og litteratur).  

1.4.2 Avgrensing 

Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde de overordnede krav til internkontroll. Undersøkelsen 

omfatter derfor ikke de særlige krav til internkontroll som gjelder for spesifikke sektorer og 

funksjoner i kommunen. Internkontroll knyttet til kommunens økonomistyring omhandles i 

all hovedsak ikke i denne rapporten, men i en egen rapport om dette.
14

 Undersøkelsen 

omfatter i all hovedsak ikke internkontroll knyttet til arbeidsmiljø og HMS. 

 

Kommunestyret har vedtatt endring av den administrative organiseringen med virkning fra  

1. mars 2015. Denne undersøkelsen gjelder i all hovedsak tida før implementeringen av den 

nye organisasjonsstrukturen. Dette skyldes at den administrative omorganiseringen ikke var 

fullt ut på plass på undersøkelsestidspunktet. 

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. Dette er blant annet ivaretatt gjennom at det er utarbeidet en 

intervjuguide som sikrer at informantene har blitt stilt de samme spørsmålene. Vi mener at 

intervju/spørsmål til administrasjonen samt gjennomgang av ulike styringsdokumenter, til 

sammen gir grunnlag for å kunne svare på undersøkelsens problemstillinger.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er 

ivaretatt ved at data har blitt verifisert av de vi har intervjuet, samt gjennom intern 

kvalitetssikring.   

  

                                                 
14

 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS; Rapport; Økonomistyring i Karasjok kommune (2015). 
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2. HAR KARASJOK KOMMUNE ET BETRYGGENDE 
SYSTEM FOR INTERNKONTROLL? 

2.1 Overordnet revisjonskriterium 

Det overordnede revisjonskriteriet for hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er som 

følger: 

 

 Kommunen skal ha et betryggende system for internkontroll.  

2.2 Har kommunen et betryggende kontrollmiljø? 

2.2.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør ha på plass et system og rutiner som legger til rette for et betryggende 

kontrollmiljø.  

2.2.2 Data 

Driftsform og ledelsesfilosofi 

Det finnes ulike måter å organisere en kommunes virksomhetsstyring på. Et konkret eksempel 

på dette er den mye brukte modellen «balansert målstyring» (BMS). I Karasjok kommunens 

årsberetning for 2014 sies det at det ikke er innført noen særskilt form for styringsverktøy i 

kommunen. Dette betyr at kommunen (kun) forholder seg til det lovpålagte styringssystem 

som gjelder for kommuner, nemlig det kommunale budsjett- og plansystemet.
15

 Dette omtales 

nærmere i kapittel 2.3.  

 

I tillegg til dette framgår det av kommunens kommuneplan (samfunnsdelen) at kommunen 

skal være omstillingsvillig og ha en målorientert ledelse, herunder ha synlig ledelse, 

beslutningsvilje, delegeringsevne, følge opp overordnede styringssignaler og vise evne til 

omstilling.
16

 Det framgår videre at kommunen skal ha deltakende medarbeidere som tar og får 

ansvar, herunder gjennom delegering, målstyring og resultatoppfølging gjøre medarbeiderne 

mer fristilte og handlingsdyktige, og skape kultur for nytenkning og kunnskapsdeling.
17

 

 

Organisering, ansvar og myndighet 

Tidligere administrativ organisering (2014): 

I 2014 besto kommunens øverste administrative ledelse av rådmannen, organisasjonssjef, fem 

avdelingsledere og 14 enhetsledere.
18

 Organisasjonssjefen har fungert som assisterende 

rådmann og leder av rådmannens stab. 

                                                 
15

 Se plan- og bygningsloven §§ 10-2 - 11-4. 
16

 Karasjok kommune; Kommuneplanen (samfunnsdelen), delmål 4, på side 24. 
17

 Karasjok kommune; Kommuneplanen (samfunnsdelen), delmål 5, på side 24. 
18

 Karasjok kommune; Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 7. 
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Rådmannens stab (sentraladministrasjonen) har ansvaret for å gi støtte til de politiske 

styringsorganer, administrativ ledelse og de øvrige avdelinger og enheter.
19

 I tillegg utføres 

analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet, samt produksjon av 

saker som fremmes for politiske organer. Avdelingen består av økonomikontor, servicekontor, 

IKT, folkebibliotek og bokbuss.  

 

Området grunnskole omfatter grunnskole, SFO, PPT, kulturskole og kommunens øvrige 

oppgaver overfor barn og unge innen språk og kultur, samt voksenopplæringen.
20

 

 

Området barnehage omfatter to kommunale barnehager og en privat barnehage. 

 

Helse om omsorg omfatter tjenestene i helseavdelingen, Samisk krise- og incestsenter, 

barnevern, psykisk helse, sosiale tjenester, rus, tjenester for funksjonshemmede, 

boligtjenesten, utviklingssykehjemmmet, kjøkken, pleie og omsorg i åpen omsorg og 

sykeavdelingen.
21

  

 

Kultur og næring omfatter kommunens innsats innen kultur- og næringsutvikling, herunder 

kommunale tilskuddsordninger til lag og foreninger og annen støtte til virksomheter og 

næringslivet, ungdomsklubben, idrett, fysisk aktivitet og friluftsanlegg.
22

 

 

Teknisk avdeling omfatter anleggsdrift, brannvern, oppmåling, byggetjeneste, planlegging og 

kommunens eiendomsforvaltning (FDV)
23

.
24

  

 
Figur 1: Tidligere administrativ organisering i Karasjok kommune

25 

 
 

 

 

                                                 
19

 Karasjok kommune: Årsrapport 2014, på side 41. 
20

 Karasjok kommune: Årsrapport 2014, på side 44.  

Se også dokumentet Administrativ omorganisering 2014, på side 6. 
21

 Karasjok kommune: Årsrapport 2014, på side 53. 
22

 Karasjok kommune: Årsrapport 2014, på side 55. 
23

 Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal eiendom. 
24

 Karasjok kommune: Årsrapport 2014, på side 59. 
25

 Den administrative organisering slik den var i 2014. Se Årsrapport 2014, på side 8. 
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Ny administrative organisering (2015) 

I sak PS 14/54 vedtok kommunestyret en ny administrativ organisering i Karasjok 

kommune.
26

 I vedtaket framgår det at omorganiseringen skal skje med virkning fra 1. januar 

2015. Senere vedtak sier at den kulle skje med virkning fra 1 mars 2015. Vedtaket innebærer 

at den administrative ledelse skal beså av rådmann, organisasjonsleder og tre kommunalledere 

(det vil si ledere for henholdsvis oppvekst og kultur, helse og omsorg, og plan, teknisk, 

miljøutvikling og næring).
27

 Kommunens administrative struktur vil etter dette bestå av tre 

avdelinger for henholdsvis oppvekst og kultur, helse og omsorg, og plan, teknisk, 

miljøutvikling og næring. 

 
Figur 2: Nåværende administrativ organisering i Karasjok kommune

28 

 

 
 

 

Generelt: 

Fordeling av administrativt ansvar og myndighet i kommunen framgår i det vesentlige av 

følgende styringsdokumenter: 

 

 Delegasjonsreglement (delegasjon fra kommunestyret) 

 Rådmannens videredelegasjon til avdelingsledere, enhetsledere og fagledere 

 Økonomi- og finansreglement 

 Innkjøpspolitiske retningslinjer 

 

Delegasjon fra kommunestyret til rådmannen: 

Det vesentlige av delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen framgår av 

kapittel 13 i kommunestyrets delegasjonsreglement (sist endret av kommunestyret i desember 

2012). Her heter det blant annet at rådmannen er øverste leder av den samlede kommunale 

administrasjonen og at rådmannen har delegert myndighet «i alle saker som ikke er av 

prinsipiell karakter». Det heter også at rådmannen kan delegere sin myndighet videre til sin 

administrasjon (subdelegasjon). Rådmannen er videre delegert myndighet i personalsaker (av 

ikke prinsipiell karakter) og innenfor en rekke saksområder i henhold til særlover.
29

  

                                                 
26

 Kommunestyremøte 11.12.2014. 
27

 Se dokumentet Administrativ omorganisering 2014, på side 22. 
28

 Se dokumentet Administrativ omorganisering på side 22. 
29

 Se kommunestyrets delegasjonsreglement, på side 26-28. 
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I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det hvem som har myndighet til å fatte 

vedtak og ta avgjørelser innenfor arbeidet på dette området. Her framgår det at rådmannen 

«har overordnet anvisningsmyndighet og kan delegere denne til avdelingsledere og 

enhetsledere». Det heter videre at rådmannen «har alle nødvendige fullmakter til å 

gjennomføre økonomiske transaksjoner i kommunens daglige drift[…]». Rådmannen kan 

videre delegere nødvendige fullmakter til avdelingslederne, enhetslederne og andre ansatte. 

I kommunens innkjøpspolitiske retningslinjer punkt 3.4 (1) heter det at rådmannen, eller den 

rådmannen delegerer, «gis fullmakt til å fatte nødvendige vedtak i forbindelse med kommunale 

anskaffelser, herunder valg av anbyder/tilbyder». 

 

Videredelegasjon fra rådmannen: 

I kommunestyrets delegasjonsreglement er rådmannen gitt anledning til å delegere videre sin 

myndighet til andre innenfor kommuneadministrasjonen.  

 

Rådmannens videredelegasjon framgår av dokument kalt «Delegasjon til avdelingsledere, 

enhetsledere og fagledere». I denne framgår det hvilken myndighet som er delegert fra 

rådmannen til avdelingsleder grunnskole, avdelingsleder helse og omsorg, avdelingsleder 

kultur og næring, avdelingsleder teknisk, organisasjonssjef, avdelingsingeniør, 

kommuneoverlege, økonomisjef/skatteoppkrever, skolefaglig rådgiver og barnevernleder. 

Delegering til avdelingslederne framgår også av kommunens HMS-håndbok.
30

 

 

Videredelegasjon fra rådmannens ledergruppe til deres mellomledere/ansatte: 

Delegasjon til enhetsledere m. fl. framgår av rådmannens videredelegasjon (se ovenfor). 

 

Administrative ressurser 

I hvilken grad det finnes ressursmessig rom for overordnet internkontroll i en kommunes 

organisasjon kan blant annet måles på bakgrunn av graden av ressurser som administrasjonen 

har til rådighet i sitt arbeid. Lave, middels eller høye utgifter til administrasjon i kommunen 

kan være en indikasjon på hvorvidt det legges til rette (eller ikke legges til rette) for en 

betryggende internkontroll i kommuneorganisasjonen. En kilde til dette er de tall som 

kommunen har rapportert til SSB/KOSTRA.
31

 

 

I tabellen nedenfor framgår det at Karasjok kommunes brutto og netto driftsutgifter til 

administrasjon hadde et stort fall fra 2010 (10,3 %) til 2013 (3,2 %), for så å stige igjen til 

2010-nivå i 2014 (til i overkant av 10 %). 

 
Tabell 1: Administrative ressurser 2010-2014 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

Brutto driftsutgifter til administrasjon 2014 2013 2012 2011 2010 

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring  10,9 3,2 5,1 8,3 10,3 

   Herav brutto driftsutgifter til administrasjon 9,9 1,8 3,9 7,1 9,2 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring      

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 14,9 3,6 6,7 11,2 14,1 

   herav netto driftsutgifter til administrasjon 13,5 1,7 5,0 9,5 12,6 

 

                                                 
30

 Karasjok kommune; HMS-håndboka, på side 31-42. 
31

 Reviderte tall, juni 2015. 
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I tabellen nedenfor framgår det at Karasjok kommunens brutto og netto driftsutgifter til 

administrasjon i 2014 var klart høyere enn det som var gjennomsnittet for kommuner i 

kommunegruppe 3, Finnmark og landet (utenom Oslo). 

 
Tabell 2: Administrative ressurser, 2014 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

Brutto driftsutgifter til administrasjon Karasjok Gruppe 3 Finnmark Landet 

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring  10,9 8,7 8,2 6,4 

   herav brutto driftsutgifter til administrasjon 9,9 7,6 7,2 5,8 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring         

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 14,9 11,8 10,7 8,1 

   herav netto driftsutgifter til administrasjon 13,5 10,3 9,3 7,2 

 

I tabellen nedenfor framgår det at Karasjok kommunes brutto og netto driftsutgifter til 

administrasjon i 2014 også var klart høyere enn det som var tilfellet for tre utvalgte 

kommuner i kommunegruppe 3. 
 

Tabell 3: Administrative ressurser i utvalgte kommuner i kommunegruppe 3, 2014 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

Brutto driftsutgifter til administrasjon Karasjok Kautokeino Porsanger Nordkapp 

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring  10,9 8,7 8,7 8,7 

   herav brutto driftsutgifter til administrasjon 9,9 7,7 7,9 7,7 

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring     

Netto driftsutgifter til administrasjon og styring 14,9 11,4 11,9 12,4 

   herav netto driftsutgifter til administrasjon 13,5 10,0 10,6 10,9 

 

Samlet sett ser vi altså at Karasjok kommunes brutto og netto driftsutgifter til administrasjon 

var svært lav i 2013 (i overkant av tre prosent), for så å stige til et høyere nivå enn 

sammenligningskommunene i 2014.  

 

I 2013 var ressurssituasjonen i sentraladministrasjonen av en slik karakter at mulige følger av 

dette ble omtalt i kommunens årsberetning for dette året.  Det sies blant annet at 

«administrasjonen på flere områder har hatt så lav kapasitet at dette har ført til svært stor 

risiko for alvorlig svikt i ledelsen av kommunens tjenesteyting».
32

 Det sies videre at «risikoen 

for alvorlig svikt var høyere enn akseptabelt deler av 2013».
33

 I samme årsberetning nevnes 

en rekke eksempler på tiltak som administrasjonen ikke har kunnet gjennomføre på grunn av 

mangel på ressurser dette året. Dette forholdet blir også tatt opp i kommunens årsberetning for 

2014. Det heter her 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».
34

 Det sies imidlertid 

også at kommunen i 2014 har «jobbet aktivt for å igangsette en prosess og utvikle gode 

rutiner for internkontroll».
35

 Det sies videre at arbeidet med internkontroll har vært en av fem 

(hoved)utfordringer i 2014.
36

 

 

 

                                                 
32

 Karasjok kommune; Årsrapport 2013, på side 14. 
33

 Karasjok kommune; Årsrapport 2013, på side 16. 
34

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 15. 
35

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 18. 
36

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 32. 
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Kommunens arbeid med å forbedre internkontrollen 

Rådmannens handlingsplan: 

Formannskapet, som arbeidsgiver overfor rådmannen, har utarbeidet en handlingsplan for 

resultatoppfølging av rådmannens resultatoppnåelse. Denne inneholder fem fokusområder. Et 

av fokusområdene er interne prosesser og rutiner i kommuneorganisasjonen. Det er satt mål 

om at Karasjok kommunes interne prosesser og rutiner skal være «hensiktsmessige og 

effektive». Der er videre satt mål om at rådmannen må ha «orden i eget hus» (internkontroll) 

samt at saksbehandlingen i kommunen skal skje etter lover og vedtatte reglementer. 

Rådmannen blir evaluert blant annet i forhold til dette fokusområdet. 

 

Deltakelse i KS sitt effektivitetsnettverk: 

I Karasjok kommunes årsberetning for 2014 framgår det at kommunen ved rådmannens 

ledergruppe deltar i et av KS
37

 sine effektivitetsnettverk; – Orden i eget hus (internkontroll).
38

  

I kommunens budsjett for 2015 framgår det at nettverket ble startet opp i november 2014 og 

er ment å bli avsluttet i mai 2015.
39

 I følge KS har nettverket som formål å bidra til god 

sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet, bedre beslutningsgrunnlag og tydelige mål, økt 

brukerfokus i tjenesteutvikling og styrket grunnlag for politiske prioriteringer.
40

 Nettverket 

skal være en arena for analyser av egen virksomhet, sammenligning og læring. For 

kommunen er målet å «sikre kompetanse for internkontroll og lage systemer for hvordan 

kommunen skal jobbe med og utvikle internkontroll i kommunen».
41

 

 

Rådmannens arbeid med internkontroll: 

I kommunens budsjett for 2015 framgår det at «arbeidet med internkontroll inngår som en 

sentral del av mål- og resultatstyringen» i kommunen.
42

 Det framgår videre at hensikten med 

dette arbeidet er å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, helhetlig styring og 

riktig utvikling, godt omdømme og legitimitet, og etterlevelse av lover og regler. 

 

Innkjøp av digitalt kvalitetsverktøy: 

Karasjok kommune utlyste den 24. juni 2015 en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av et 

digitalt kvalitetssystem for kvalitetssikring, virksomhetsstyring, avvikshåndtering og 

internkontroll.
43

 Frist for å komme med tilbud var satt til 17. august 2015.
44

 Ved fristens utløp 

var kommet inn to tilbud. 

 

Etikk 

Etiske retningslinjer: 

Karasjok kommune har egne etiske retningslinjer. Disse er vedtatt av kommunestyret. Det er 

imidlertid uklart når disse sist ble behandlet i kommunestyret. I intervju ble det uttrykt at 

retningslinjene er moden for revidering. De ansatte har blant annet tilgang på disse på 

                                                 
37

 Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon. 
38

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 6 og 14. 
39

 Karasjok kommune: Årsbudsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 10. 
40

 Se KS: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/effektiviseringsnettverkene---

innsikt-i-egne-tjenester---grunnlag-for-endring/ 
41

 Karasjok kommune: Årsbudsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 10. 
42

 Karasjok kommune: Årsbudsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 10. 
43

  Se Doffin: https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-128497  
44

 Denne rapporten ble ferdigstilt i juli 2015. Hva som ble resultatet av denne anbudskonkurransen er derfor ikke 

tatt med i denne rapporten. 

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/effektiviseringsnettverkene---innsikt-i-egne-tjenester---grunnlag-for-endring/
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/effektiviseringsnettverkene---innsikt-i-egne-tjenester---grunnlag-for-endring/
https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-128497
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kommunens server (fellesområdet). I intervju ble det uttrykt at retningslinjene nok i større 

grad burde være tema på personalmøter. 

 

I kommunens årsrapport for 2014 framgår det blant annet at det skal gis «informasjon til 

medarbeidere og tillitsvalgte» om de etiske retningslinjene.
45

 Det framgår videre at «etisk 

refleksjon er introdusert som arbeidsmetode i forhold til flere avdelinger og enheter». 

Det framgår også at kommunen er deltaker i KS sitt etikkprosjekt. 

 

Kommunens etiske retningslinjer gjelder både for de ansatte og de folkevalgte i kommunen. 

Dette framgår blant annet av punkt 1 i retningslinjene. Her framgår det videre at kommunen 

«legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet». Retningslinjene 

omhandler en rekke forhold der etiske vurderinger vil være relevante. Eksempel på dette er 

som følger: 

 

 overholdelse av lover, forskrifter og reglementer 

 ikke foreta forhandlinger på vegne av kommunen som er i strid med god forretningsskikk 

 unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke eller være egnet til å påvirke handlinger 

saksforberedelse eller vedtak  

 ikke påberope seg kommunens innkjøps- og rabattordninger ved personlige innkjøp  

 unngå å komme i situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunens interesser og 

personlige interesser 

 bruk av kommunens maskiner, biler og utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte 

retningslinjer 

 

Alle informantene ga uttrykk for at de kjente til de etiske retningslinjene. Flere av 

informantene nevnte også at de har brukt disse i konkrete tilfeller. Eksempel på dette er bruk 

av retningslinjene sett i forhold til de ansattes bruk av sosiale medier (herunder Facebook) og 

i forhold til de ansattes taushetsplikt.  

 

Andre reglement med etiske dimensjoner: 

Revisjonen har undersøkt hvorvidt det redegjøres for etiske forhold i andre 

styringsdokumenter i Karasjok kommune.  

 

I kommunens innkjøpspolitiske retningslinjer framgår det at folkevalgte og ansatte som 

arbeider med saker etter disse retningslinjene «skal sette strenge krav til integritet og etikk for 

sin virksomhet».
46

 Det heter videre at «man skal heve respekten for anskaffelsesarbeidet ved å 

ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forretningspraksis». I kommunens økonomi- og 

finansreglement heter det at «kommunens etiske retningslinjer gjelder ved kommunens 

økonomi- og finansforvaltning».
47

 I tillegg heter det at «de etiske retningslinjene som til 

enhver tid er gjeldende for Statens pensjonsfond – Utland» skal gjelde for kommunens 

finansforvaltning.
48

 I kommunens lønnspolitiske plan omtales etikk i forhandlingsprosessen.
49

 

                                                 
45

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 16. 
46

 Karasjok kommune; Innkjøpspolitiske retningslinjer, på side 4. 
47

 Karasjok kommune; Økonomi- og finansreglement, på side 19. 
48

 Finansdepartementet fastsatte 22. desember 2005 etiske retningslinjer for Statens 

Pensjonsfond – Utland. Fondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet 

medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser (for eksempel krenkelser av 

grunnleggende humanitære prinsipper, grove krenkelser av menneskerettighetene, 

grov korrupsjon eller alvorlige miljøødeleggelser.) 
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Redegjørelse for etiske forhold i årsberetninger: 

Fra og med 2011 ble kommunene pålagt å redegjøre for etiske forhold i årsberetningene. 

Revisjonens gjennomgang av kommunens årsberetninger for 2011, 2012, 2013 og 2014 viser 

at det redegjøres for etiske forhold i disse. 

 

Personalpolitikk 

Kommunen har en rekke dokumenter som gjelder personalpolitiske forhold. Dette er:  

 

 Personalpolitiske retningslinjer 

 HMS-håndbok
50

 

 Ansettelsesreglement 

 Arbeidsreglement 

 Plan for kompetanseutvikling, beholde og rekruttere ansatte 

 Permisjonsreglement 

 Introduksjonsplan for nye medarbeidere 

 Lønnspolitisk plan  

 Reglement for støtte til velferdstiltak 

 

Personalpolitiske retningslinjer: 

Kommunen har utarbeidet personalpolitiske retningslinjer.
51

 Disse ble vedtatt i 

kommunestyret i november 1998 (sak 52/98). I innledningen sies det at retningslinjene gjelder 

for fire år av gangen. Revisjonen er ikke kjent med at retningslinjene har blitt revidert av 

kommunestyret i ettertid. Retningslinjene omhandler en rekke tema, herunder ansvar, 

styringsdel, arbeidsmiljø, personalpolitiske delområder (blant annet ansettelser, introduksjon 

av nytilsatte, opplæring, personalutvikling, opphør av arbeidsforhold) og etikk (etiske 

retningslinjer for kommunen). Flere av informantene var relativt ukjent med dette 

dokumentet. 

 

HMS-håndbok: 

Kommunen har utarbeidet et dokument kalt «System for helse,- miljø- og sikkerhetsaktiviteter 

(HMS-håndboka). Denne ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget i mai 2010 (sak 11/10). 

Revisjonen er ikke kjent med at disse har blitt revidert i ettertid. Dokumentet er omfattende 

(om lag 220 sider) og omhandler et bredt spekter av tema, herunder organisasjonsstruktur, 

bemanning, verneorganisasjon, lover og forskrifter, ulike prosedyrer (blant annet 

personalbehandling, tilsettinger, lønn, politianmeldelser, instruks for kommunale innkjøp og 

håndtering av personopplysninger), og prosedyrer for behandling av avvik og varsler. I 

intervju viste flere av informantene til dette dokumentet. 

 

Personalmøter: 

I kommunens personalpolitiske retningslinjer framgår det at det forutsettes at det «jevnlig» 

avholdes personalmøter i alle kommunens avdelinger.
52

 Dette for «å bedre informasjonsflyten 

samt skape et bedre utgangspunkt for kommunikasjon mellom ledere og ansatte». Avholdelse 

av personalmøter blir nærmere beskrevet i kommunens HMS-håndbok kapittel 7.2. Her 

                                                                                                                                                         
49

 Karasjok kommune: Lønnspolitisk plan, på side 4. 
50

 Karasjok kommune; System for helse,- miljø- og sikkerhetsaktiviteter. 
51

 Karasjok kommune; Personalpolitiske retningslinjer 
52

 Karasjok kommune; Personalpolitiske retningslinjer, på side 21. 
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framgår det at rådmannen skal avholde ledermøter
53

 hver uke og utvidede ledermøter
54

 minst 

to ganger i måneden. Det framgår videre at avdelingene skal avholde personalmøter minst èn 

gang i måneden. Det nevnes også hvilke tema som skal tas opp på personalmøtene. For 

rådmannens ledermøter kreves det ikke at det skrives referat. Det kreves imidlertid at det 

skrives referat fra rådmannens utvidede ledermøter og de avdelingsvise personalmøtene. I 

intervju ga alle informantene uttrykk for at det er praksis for å avholde personalmøter. 

 

Medarbeidersamtaler: 

I kommunens personalpolitiske retningslinjer framgår det at det skal gjennomføres 

medarbeidersamtale minst en gang i året.
55

 En nærmere beskrivelse av gjennomføringen 

framgår av kommunens HMS-håndbok.
56

 Her omtales blant annet hva som er formålet med 

medarbeidersamtalen, hvem som har ansvaret for gjennomføringen, forberedelse til samtalen 

og gjennomføring av selve samtalen. Før hver samtale skal den ansatte fylle ut et skjema og 

det skal utarbeides en handlingsplan som danner utgangspunkt for oppfølging av samtalen. 

I intervju ga informantene uttrykk for at det er praksis for å gjennomføre medarbeidersamtaler 

samt at dette er et satsingsområde i 2015. Det ble imidlertid også gitt uttrykk for at 

gjennomføring av slike kan være utfordrende all den tid enkelte ledere har et svært stort 

kontrollspenn. En av informantene nevnte at vedkommende har 70-80 ansatte under sin 

ledelse. Dette bidrar i seg selv til at det er vanskelig å få gjennomført medarbeidersamtaler.  

 

Medarbeiderundersøkelser: 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen har gjennomført 

medarbeiderundersøkelse. Denne ble gjennomført i 2011. Revisjonen har også blitt opplyst at 

medarbeiderundersøkelser ikke er satt i system i kommunen. Rådmannen har imidlertid fått i 

oppdrag fra formannskapet å sette dette i system. 

  

Kompetanse 

Målsettinger, kompetanseplaner og kartlegging: 

I Karasjok kommunes kommuneplan (samfunnsdelen) sies det at «kommunen skal være en 

målrettet organisasjon». Dette skal blant annet oppnås «gjennom kompetanseheving».
57

 Det 

sies videre at kommunen skal være omstillingsvillig og ha en målorientert ledelse. Dette skal 

blant annet oppnås gjennom «faglig kompetanse og personlige kvalifikasjoner». 

 

I kommunens personalpolitiske retningslinjer framgår det at kommunen har følgende 

målsettinger innenfor området opplæring av de ansatte: 

 

 sikre at personalet til enhver tid har den språkkunnskapen som skal til for å kunne yte best 

mulig service overfor både den samiske og den norske befolkningen 

 sikre kompetanse på alle fagområder i kommunen 

 utvikle den enkelte ansatt i forhold til vedkommende sin arbeidssituasjon 

 motivere alle ansatte til felles innsats for å bedre arbeidsmiljøet i kommunen 

 Kvalitetssikring av all tjenesteproduksjon 

                                                 
53

 Her deltar rådmannen og avdelingslederne. 
54

 Her deltar rådmannen, avdelingslederne og enhetslederne. 
55

 Karasjok kommune; Personalpolitiske retningslinjer, på side 22. 
56

 Karasjok kommune; HMS-håndbok, på side 140-144.  
57

 Karasjok kommune; Kommuneplan – samfunnsdelen -, på side 24. 
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Karasjok kommune har en opplærings- og utviklingsplan som ble vedtatt av kommunestyret i 

januar 1998 under sak 6/98. Planen ble sist rullert i administrasjonsutvalget i juni 1999 under 

sak 36/99. Planen er per juni 2015 under revidering.  

 

I kommunens HMS-håndbok sies det at hensikten med en slik plan er «å utvikle kommunen 

som organisasjon og videreutvikle de menneskelige ressursene».
58

  Det sies videre at 

«utvikling av personale og heving av kompetansenivået vil gjøre organisasjonen mindre 

avhengig av fagpersoner utenfra». Det sies også at «en planmessig og systematisk opplæring 

vil bidra til å gjøre arbeidsmiljøet mer interessant og attraktivt, noe som kan medføre mindre 

gjennomtrekk blant personalet». 

 

I utkast til ny kompetanseplan framgår det at kommunen står overfor et «kompetansemessig 

gap innen flere områder».
59

 I utkast til ny plan er det listet opp syv ulike fokusområder som er 

valgt for at kommunen på best mulig måte «kan imøtekomme de utfordringer kommunen vil 

stå overfor vedrørende kompetanseutvikling» de kommende år. Fokusområdene er som følger: 

 

 Innovasjon og utvikling 

 Administrasjon og ledelse 

 Kvalitetssikkerhet og ledelse 

 Fagbrev – lærlingeordning 

 Høyere utdanning 

 Rekruttering og beholde ansatte 

 Fagspesifikke kurs og nettverk 

 

I kommunens kommuneplan (samfunnsdelen) er det spesielt lagt vekt på å øke den samiske 

språkkompetansen blant de ansatte.
60

 Det heter blant annet at «samisk språk skal bli 

framtredende i kommunen på alle nivå». Det heter videre at det skal skje en 

«kompetanseheving i samisk språk for kommunalt ansatte». Det heter også at kunnskap i 

samisk «skal vektlegges» ved rekruttering og tilsettinger.  Virkemidlene for å bedre bruken av 

samisk er blant annet satsing på kartlegging, kurs, veiledning og språkopplæring. 

 

I intervju ble det opplyst at kommunen kartlegger kompetansen blant de ansatte. Dette skjer i 

sammenheng med lønnsforhandlingene. Det er ikke praksis for å utarbeide kompetanseplaner 

for hver enkelt ansatt. Det ble videre opplyst at pleie og omsorg har en egen kompetanseplan. 

 

De ansattes kompetanse 

Kommuner skal rapportere til SSB/KOSTRA om kompetansen til de ansatte. Dette gjelder 

imidlertid ikke for alle tjenesteområder. I tabellen nedenfor framgår Karasjok kommune sine 

innrapporterte tall for kompetanse innenfor tjenesteområdene barnehage, 

grunnskoleopplæring, barnevern, pleie og omsorg, og brann- og ulykkesvern.  
 

 

 

 

 

                                                 
58

 Karasjok kommune; HMS-håndbok, på side 75. 
59

 I planen sies det at dette er et resultat av at midler til kurs og kompetanseheving har vært redusert til et 

minimum fra budsjettåret 2012. Dette som en følge av kommunens arbeid med å komme seg ut av «Register om 

betinget godkjenning og kontroll» (ROBEK). 
60

 Karasjok kommune: Kommuneplanens samfunnsdel; Målområdet samisk språk og kultur, på side 9-10. 
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Tabell 4: Utdanningsnivå på utvalgte tjenesteområder, 2014 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

Tjenesteområder Karasjok Gruppe 3 Finnmark Landet
61

 
Barnehager         

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 

 
42,9 32,2 34,1 35 

Andel styrere og pedagogiske ledere 
med godkjent barnehagelærerutdanning 

    
92,3 88 87,4 90,9 

Grunnskoleopplæring     

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning 
og pedagogisk utdanning 

    
71,6 85,1 85,9 87,8 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning 
uten pedagogisk utdanning  

    
10,4 6,1 5,6 5,6 

Andel lærere med videregående utdanning  
eller lavere 

    
17,9 8,9 8,5 6,5 

Barnevern     

Stillinger med fagutdanning av alle fag- og 
tiltaksstillinger 

    
100 99 101 98 

Pleie og omsorg     

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning 

 
62 77 71 75 

Brann- og ulykkesvern     

Andel personer med kompetanse som fører tilsyn 
med særskilte brannobjekter 

    
100 .. 95,2 89,5 

 

Av tabellen ovenfor ser vi at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i Karasjok er 

høyere enn det som er tilfelle i sammenligningskommunene. Vi ser også at andelen styrere og 

pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning er høyere enn i 

sammenligningskommunene. På skoleområdet ser vi at andelen lærere med universitets-

/høgskoleutdanning er noe lavere enn i sammenligningskommunene. På barnevernområdet er 

andelen stillinger med fagutdanning høyere enn sammenligningskommunene. På pleie- og 

omsorgsområdet er andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning lavere enn 

sammenligningskommunene. Andelen personer med kompetanse som fører tilsyn med 

særskilte brannobjekter er høyere i Karasjok enn i sammenligningskommunene.  

 

Samlet sett har Karasjok kommune i all hovedsak den samme eller en høyere andel ansatte 

med fagkompetanse innenfor de nevnte tjenesteområdene enn det som er tilfellet i 

sammenligningskommunene. 

 
Tabell 5: Utdanningsnivå på utvalgte tjenesteområder, Karasjok kommune 2011-2014 (Kilde: SSB/KOSTRA) 

Tjenesteområder 2014 2013 2012 2011 

Barnehage: 
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning 

 
42,9 39,5 31,9 37,5 

Grunnskole: 
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning 
og pedagogisk utdanning 

    

71,6 79,4 80,6 80,6 

Barnevern: 
Stillinger med fagutdanning av alle fag- og tiltaksstillinger 

    

100 100 .. .. 

Pleie og omsorg: 
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning 

 
62 63 65 61 

Brann- og ulykkesvern: 
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn 
med særskilte brannobjekter 

    

100 100 100 100 
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 Landet uten Oslo. 
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I tabellen ovenfor framgår utviklingen i kompetanse i Karasjok kommune over en fireårs-

periode (2011-2014). Vi ser her at ansatte i barnehage med barnehagelærerutdanning samlet 

sett har steget i perioden. Vi ser videre at andelen lærere med universitets-/høgskoleutdanning 

og pedagogisk utdanning har gått ned. På barnevernområdet var andelen stillinger med 

fagutdanning på 100 prosent i 2013 og 2014.
62

 Andelen årsverk i brukerrettede tjenester med 

fagutdanning innenfor pleie og omsorg har holdt seg relativt stabilt i perioden. På 

brannvernområdet har andelen personer med kompetanse som fører tilsyn med særskilte 

brannobjekter vært på 100 prosent i hele fireårs-perioden.  

 

Opplæring og ivaretakelse av nytilsatte: 

Hvordan nytilsatte skal læres opp og tas vare på framgår av kommunens personalpolitiske 

retningslinjer og dokumentet «Introduksjon av nye medarbeidere i Karasjok kommune».  I de 

personalpolitiske retningslinjene heter det at målet for introduksjonen er at «den nytilsatte 

hurtigst mulig skal finne seg til rette i arbeidsmiljøet og bli en god og dyktig medarbeider med 

en positiv holdning til kommunen og arbeidsplassen».
63

  

 

I retningslinjene framgår det videre at en kollega av den nytilsatte skal oppnevnes som fadder 

og at den nytilsattes nærmeste overordnede er ansvarlig for at den nytilsatte får nødvendig 

innføring i og informasjon om arbeidsplassen og gjeldende lover og regler i kommunen.
64

 I 

intervju ble det opplyst at fadderordningen ikke fungerer godt nok. Det ble også gitt uttrykk 

for at opplæring av nytilsatte i kommunens saksbehandlingssystem ePhorte, kunne vært bedre.  

 

Kommunens introduksjonsplan for nytilsatte omfatter en rekke aktiviteter som skal finne sted 

første arbeidsdag, den første uka, etter tre uker, etter seks uker og fram til seks måneder. Av 

planen framgår det også hvem som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike aktivitetene. 

Planen inneholder også et skjema for planlegging og gjennomføring av oppfølgingssamtaler 

med den nytilsatte. 

 

Etter- og videreutdanning: 

I rådmannens utkast til ny kompetanseplan for kommunen heter det at kommunen har 

«utfordringer med å rekruttere medarbeidere med fagbakgrunn».
65

 Det heter videre at det 

derfor kan være «nødvendig å inngå avtale med enkeltmedarbeidere for gjennomføring av 

høyere utdanning på ulike nivå for å sikre at kommunen fremover har bemanning med viktig 

kompetanse». Virkemidler for dette er blant annet stipend, bonusordning, delvis permisjon og 

desentralisert utdanning. I intervju ble det nevnt at det nok er noe tilfeldig hvem som får delta 

på kurs eller ta videreutdanning. Dette på grunn av at kommunen ikke har hatt en god nok 

kompetanseplan. Det ble også nevnt at økonomiske begrensninger setter grenser for omfanget 

av etter- og videreutdanning. På en av avdelingene deltar de ansatte «i liten grad» på kurs 

eller videreutdanning. 
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 Karasjok kommune har ikke rapportert inn tall for 2011 og 2012. 
63

 Karasjok kommune; Personalpolitiske retningslinjer, på side 17. 
64

 Karasjok kommune; Personalpolitiske retningslinjer, på side 18. 
65

 Karasjok kommune; Rådmannens utkast/skisse til Plan for kompetanseheving, beholde og rekruttere. 
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2.2.3 Vurderinger 

Etikk: 

I kommunelovens formålsparagraf heter det blant annet at loven (også) skal legge til rette for 

en tillitsskapende forvaltning som bygger på en «høy etisk standard». Bestemmelsen 

synliggjør at folkevalgte og ansatte, i sine avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til et sett 

normer, formål og verdier som bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet.
66

 I 

forlengelsen av dette har Kommunesektorens etikkutvalg i en uttalelse sagt at den mener at 

alle kommuner skal ha etiske retningslinjer eller etiske regelverk, som bør gjelde for både 

ansatte og folkevalgte i kommunen.
67

 I den sammenheng registrerer revisjonen at Karasjok 

kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som ser gjelder for både folkevalgte og ansatte. 

Retningslinjene synes imidlertid ikke å være revidert på mange år. I KS sin veileder i arbeidet 

med etikk m.m. framgår det at kommunens etiske retningslinjer bør vedtas av 

kommunestyret.
68

 Revisjonen registrerer at Karasjok kommune sine etiske retningslinjer er 

vedtatt av kommunestyret.   

 

I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at det i kommunens årsberetning skal redegjøres for 

«tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt» for å sikre «en høy etisk standard» 

i virksomheten. I forlengelsen av dette har kommunesektorens etikkutvalg uttrykt bekymring 

for kommunenes manglende etterlevelse av dette kravet.
69

 Revisjonen registrerer i den 

sammenheng at Karasjok kommune etterlever dette kravet. 

 

Driftsform og ledelsesfilosofi: 

Selv om det ikke er noe lovkrav å innføre særskilte driftsformer (for eksempel balansert 

målstyring), finner revisjonen grunn til å trekke fram at slike rammeverk kan bidra til en mer 

bevisst, strukturert og målrettet styring av kommunens virksomhet. Revisjonen registrerer i 

den sammenheng at Karasjok kommune ikke har innført noen særskilt driftsform.  

 

Imidlertid skal kommunen blant annet styres på bakgrunn av sentrale lovpålagte 

plandokumenter (herunder kommuneplanens samfunnsdel). I den sammenheng registrerer 

revisjonen at kommunen ikke i særlig grad tar utgangspunkt i målsettingene i 

kommuneplanens samfunnsdel ved utarbeiding av andre plandokumenter og årsrapporter. 

Dette svekker derfor kommunens evne til å styre sin virksomhet mot de fastsatte mål som er 

vedtatt av kommunestyret. 

 

Organisering, ansvar og myndighet: 

I henhold til den alminnelige delegasjonslære er det ingen krav til at delegasjoner skal være 

skriftlige. Delegasjonen skal imidlertid skje på en forsvarlig måte som skaper klarhet og 

notoritet omkring det faktum at det er delegert forvaltningsmyndighet, og på hvilke 

betingelser dette er gjort. Revisjonen registrerer i den sammenheng at det foreligger skriftlige 

delegasjoner fra kommunestyret til rådmannen og fra rådmannen til avdelingslederne, 

enhetslederne og faglederne. Revisjonen vurderer dette som svært positivt.  
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 Ot.prp.nr. 17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitsskapende 

forvaltning m.v. i kommuner og fylkeskommuner), på side 52. 
67

 Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 16/14 Etiske retningslinjer. 
68

 KS; Prosessveileder i arbeidet med etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen, på side 39. 
69

 Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 15/14 Høy etisk standard. 
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Revisjonen har merket seg at enkelte ledere i kommunen har et stort kontrollspenn (om lag 

70-80 ansatte). Dette innebærer at lederne har mange ansatte å forholde seg til. Jo større 

kontrollspenn jo større er risikoen for svakheter i lederens arbeid med personalpleie og 

kontroll med at oppgavene gjøres i tråd med lovkrav og interne retningslinjer.  

 

Revisjonen har videre merket seg at ressurser til administrative oppgaver har vært 

nedadgående over en treårs-periode. Dette kan ha bidratt til økt risiko for svekket 

kontrollmiljø (internkontroll) i kommuneorganisasjonen. På den annen side registrerer 

revisjonen at ressurssituasjonen innen administrasjonen ble klart forbedret i 2014. 

 

Revisjonen registrerer at kommunen har utarbeidet en omfattende HMS-håndbok, noe som 

må vurderes som positivt. 

 

Personalpolitikk: 

Revisjonens undersøkelse viser at Karasjok kommune har en rekke styringsdokumenter som 

omfatter personalpolitiske forhold, noe som må vurderes som positivt. Revisjonen merker seg 

imidlertid at kommunens personalpolitiske retningslinjer er fra så langt tilbake som 1998. 

Revisjonen vurderer dette som en klar svakhet. Revisjonen vurderer det derfor slik at 

retningslinjene burde tas opp til ny behandling i kommunestyret. Revisjonen merker seg 

videre at enkelte ledere kan ha vanskelig for å få gjennomført medarbeidersamtaler med de 

ansatte. Revisjonen vurderer at dette med stor sannsynlighet skyldes et stort kontrollspenn. På 

den annen side vurderer revisjonen det som positivt at kommunen har gjennomført 

medarbeiderundersøkelse.  

 

Kompetanse: 

Revisjonen registrerer at kommunen er i gang med å utarbeide en ny 

kompetanseutviklingsplan, noe som må vurderes som positivt. Revisjonen har imidlertid 

merket seg at det ikke er praksis for å utarbeide kompetanseplaner for hver enkelt ansatt, samt 

at det etter all sannsynlighet foreligger et «kompetansemessig gap» innen flere 

tjenesteområder i kommunen. 

2.2.4 Konklusjon 

Kommunen bør ha et system og rutiner som legger til rette for et betryggende kontrollmiljø. 

Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommune delvis har et slikt system på plass. 
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2.3 Har kommunen systemer for mål- og risikovurderinger? 

2.3.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. 

2.3.2 Data 

Planer og målsettinger 

Styringssystem: 

I kommunens årsbudsjett/økonomiplan framgår det at kommuneplanen er kommunens 

overordnede og viktigste strategiske styringsdokument.
70

 I nevnte dokument vises det for 

øvrig til det kommunale plansystemet.  

 
Figur 3: Det kommunale plansystemet 

 
 

Det kommunale plansystemet består blant annet av kommuneplanens samfunnsdel, kommunal 

planstrategi, planprogram for kommunens arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, 

budsjett/økonomiplan og kommunedelplaner. 

 

Planstrategi: 

Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden vedta en kommunal planstrategi. Formålet 

med planstrategien er at kommunestyret skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal 

prioritere i valgperioden. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke 

planoppgaver som skal prioriteres. Kommunestyret i Karasjok vedtok planstrategi 2012-2015 

i desember 2012.
71

 Her framgår det hvilke planer som skal rulleres og hvilke nye planer som 

skal utarbeides. I kommunens budsjett for 2015 framgår det at oppfølging av kommunens 

planstrategi er viktig.
72

 Det framgår videre at det arbeides aktivt for å følge strategiens 
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 Karasjok kommune; Årsbudsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017, på side 10. 
71

 Karasjok kommune; Planstrategi 2012-2015. 
72

 Karasjok kommune; Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 4. 



Rutiner for internkontroll 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 25 

 

intensjoner for planer for kommunen.  Det framgår også at «kun noen av planene er 

igangsatt» etter målsettingen.
73

 

 

Kommuneplan – Samfunnsdelen: 

Kommuner skal ha en kommuneplan bestående av en arealdel og en samfunnsdel. Gjeldende 

kommuneplan (samfunnsdel) i Karasjok kommune ble vedtatt av kommunestyret i juni 2009. 

Planen gjelder for perioden 2009 -2021. Planen tar for seg dagens situasjon, framtidig 

utvikling, utfordringer, visjon og mål- og innsatsområder. I kommunens budsjett for 2015 

heter det at kommuneplanen «er kommunens overordnede strategiske styringsdokument». I 

intervju ble det opplyst at kommuneplanen nok ikke brukes så aktivt som den kunne vært 

brukt. 

 

Før arbeidet med revidering av kommuneplanen igangsettes skal det utarbeides et 

planprogram for kommuneplanen. Planprogrammet skal beskrive hvilke temaer som 

planlegges revidert i kommuneplanen, utredningsbehov og medvirkningsprosessen. I 

Karasjok kommunes budsjett for 2014 framgår det at arbeidet med planprogrammet skulle 

startes opp våren 2014.
74

 I kommunens årsberetning for 2014 blir det imidlertid opplyst at 

arbeidet med kommuneplanen (samfunnsdelen) ikke har blitt igangsatt etter intensjonene.
75

 I 

kommunens årsbudsjett for 2015 blir det opplyst at kommuneplanen skal revideres i gjeldende 

kommunestyreperiode (2011-2015).
76

 

 

Årsbudsjett og økonomiplan:  

I kommuneplanen (samfunnsdelen) framgår det at kommunens økonomiplan/ 

handlingsprogram skal utgjøre det overordnede styringsverktøyet for kommunen.
77

 

 

Kommunens budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017 er delt inn syv rammeområder
 
. Felles for 

dem er at det er fastsatt mål og sentrale utfordringer for alle disse.
78

 Dette gjelder også for 

kommunens årsbudsjett 2015/økonomiplan 2015-2018. 

 

For rammeområde Fellesutgifter er en av målsettingene «å gi tjenester med fokus på kvalitet, 

tilgjengelighet og brukermedvirkning». En av de sentrale utfordringene innenfor 

rammeområdet er arbeidet med kommunens internkontrollsystem. Det er også fastsatt ulike 

konkrete tiltak for dette området. 

 

For rammeområdet Rådmannens stab er målsettingen «å sikre effektiv drift av Karasjok 

kommune gjennom rådgivning, veiledning og tilrettelegging». En av de sentrale utfordringene 

innenfor rammeområdet er å arbeide med kommunens internkontrollsystem og å sikre felles 

rutiner og reglementer. Det er også fastsatt ulike konkrete tiltak for dette området. 

 

For rammeområde Grunnskole er målsettingen at «Karasjok kommune skal være blant de  

20 % beste skolene i landet ved nasjonale målinger». Det er fastsatt flere sentrale utfordringer 

for området, herunder arbeidet med tidlig innsats. Det er også fastsatt ulike konkrete tiltak for 

dette området. 
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 Karasjok kommune; Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 4. 
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 Karasjok kommune; Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017, på side 11. 
75

 Karasjok kommune; Årsrapport 2014, på side 32. 
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 Karasjok kommune; Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018, på side 9. 
77

 Karasjok kommune; Kommuneplan – samfunnsdelen -, delmål 3, på side 24. 
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 De nevnte målsettingene er også å finne i kommunens årsbudsjett for 2014/Økonomiplan 2014-2017. 
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For rammeområdet Barnehage er det fastsatt flere målsettinger, herunder «å sikre at barn gis 

mulighet til å bli sett, satt krav til og oppleve glede av å lykkes med noe». En av de sentrale 

utfordringene er arbeidet med kvalitet, tidlig innsats og samordning av tjenester. Det er også 

fastsatt ulike konkrete tiltak for dette området. 

 

For rammeområdet Helse og omsorg er det fastsatt en rekke målsettinger, herunder å «yte 

likeverdige tjenester for alle tjenestemottakere» og ha et «fortløpende fokus på forsvarlige 

systemer og internkontroll». En av de sentrale utfordringene er å ha stabil fagkompetanse. Det 

er også fastsatt ulike konkrete tiltak for dette området. 

  

Når det gjelder målsettinger for rammeområdet Kultur og næring blir det i 

budsjett/økonomiplan henvist til fastsatte målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel, 

herunder at kommunen «skal være en god tilrettelegger for næringslivet». En av de sentrale 

utfordringene er å tilrettelegge for frivillighet. Det er også fastsatt ulike konkrete tiltak for 

dette området. 

 

For rammeområdet Teknisk er det fastsatt flere målsettinger, herunder «å sikre 

tilfredsstillende internkontroll» og «å forvalte lovverket etter intensjonene i disse». En av de 

sentrale utfordringene er arbeidet med vedlikehold. Det er også fastsatt konkrete tiltak for 

dette området. 

 

For hvert rammeområde er det listet opp plandokumenter som skal rulleres eller utarbeides i 

henhold til kommunens planstrategi. 

 

Revisjonens gjennomgang av kommunens årsberetning for 2014 viser at det i varierende grad 

rapporteres om måloppnåelse sett i forhold til de mål, utfordringer og tiltak som framgår av 

kommunens budsjett/økonomiplan. Vi ser videre at den rapporteringen som gjøres ikke alltid 

følger logisk av de fastsatte målsettinger og tiltak i budsjett/økonomiplan. Dette gjør det 

vanskelig å se om de fastsatte mål og tiltak er oppnådd og gjennomført, eller ikke. Vi ser også 

at rapporteringen om oppnådde målsettinger i kommunens årsrapporter ikke har samme 

struktur som kommunens årsbudsjett. Årsberetningene sier heller ikke noe om måloppnåelse 

sett i forhold til kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Virksomhetsplaner med mer: 

Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke lages egne virksomhetsplaner for kommunen som 

sådan eller for de ulike avdelingene. Revisjonen har videre blitt opplyst at det er kommunens 

budsjett som fungerer som (en type) virksomhetsplan for arbeidet i kommunen. Rådmannen 

har opplyst revisjonen om at det er meningen å innføre en praksis med virksomhetsplaner. En 

av informantene sa at det tidligere var virksomhetsplaner på vedkommendes avdeling, en 

ordning som fungerte godt. Vedkommende uttrykte derfor at kommunen burde gjeninnføre 

bruk av virksomhetsplaner.  

 

Kommunedelplaner etc.:  

Kommunedelplaner tar for seg spesielle områder eller temaer og gir føringer for disse. Denne 

plantypen er mer detaljert enn kommuneplanen. Karasjok kommune har blant annet følgende 

kommunedelplaner: 

 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

 Arkivplan 
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 Strategisk næringsplan 

 Hovedplan for vei og trafikksikkerhet 

 Strategiplan for samisk språk i kommunen 

 Oppvekstplan 

 Ruspolitisk handlingsplan 

 

Risikovurderinger 

Generelt: 

Karasjok kommune har ikke i nevneverdig grad system for gjennomføringer av 

risikovurderinger knyttet til selve tjenesteproduksjonen.  

 

Rapportering:  

Et av flere verktøy for å foreta risikovurderinger er rapporter. Karasjok kommune har tre typer 

rapporter. Dette er månedsrapporter, kvartalsrapporter og årsregnskap med årsrapport. 

Månedsrapportene er rene økonomirapporter. Kvartalsrapportene skal i tillegg blant annet 

inneholde informasjon om måloppnåelse, sykefravær/HMS, internkontroll og oversikt andre 

vesentlige avvik. Årsrapporten skal inneholde opplysninger om forhold utover det som 

kommer fram av årsregnskapet, herunder måloppnåelse på hvert rammeområde. I intervju ble 

blant annet KOSTRA-rapportering
79

 og interne møter i kommunen nevnt som viktige arenaer 

for rapportering. 

 

ROS-analyser: 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen er i gang med å revidere sin ROS-

analyse.
80

 Revisjonen har videre blitt opplyst om at kommunen har tatt i bruk et eget skjema 

kalt «Risikobasert internkontroll». Informantene nevnte at denne har blitt brukt ved flere 

anledninger.  

2.3.3 Vurderinger 

Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at 

kommunen fastsetter mål i ulike sentrale plandokument. Revisjonen merker seg imidlertid at 

det i liten grad rapporteres om måloppnåelse i kommunens rapportdokumenter. Revisjonen 

merker seg også at kommunen i liten eller ingen grad foretar risikovurderinger sett i forhold 

til tjenesteproduksjonen. På den annen side registrerer revisjonen at kommunen gjennomfører 

overordnet ROS-analyse og at kommunen har tatt i bruk et matriseskjema for 

risikovurderinger innenfor ulike områder.  

2.3.4 Konklusjon 

Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at 

Karasjok kommune delvis har et slikt system på plass. 
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 KommuneStatRapportering. 
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 Risiko- og sårbarhetsnalyse innenfor sikkerhet og beredskap. 
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2.4 Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og 
overvåking? 

2.4.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør ha rutiner som sikrer gjennomføring av de tiltak som ledelsen har 

funnet nødvendige for å håndtere identifisert risiko. 

2.4.2 Data 

En rekke av de verktøy, dokumenter og rutiner som er nevnt i kapitlene 2.2 og 2.3 er også av 

betydning i forhold til kommunens kontrollaktiviteter. I den grad de bidrar på andre måter enn 

det som er beskrevet tidligere, vil dette bli nevnt nedenfor. 

 

Kontrollspenn 

I intervju ble det opplyst at flere av lederne har svært mange ansatte under sin ledelse. En av 

lederne nevnte at vedkommende har ansvar for mellom 70-80 ansatte. Vedkommende sa at 

dette i seg selv gjør det vanskelig å følge opp de ansatte, herunder å foreta kontroll med de 

arbeidsoppgaver som utføres. Vedkommende nevnte også at slike store kontrollspenn øker 

risikoen for at kommunen kan tape inntekter (herunder statlige overføringer). 

 

Kvalitetssikring og kontroller 

I kommunens økonomi- og finansreglement framgår det at alle bilag til utbetaling skal 

attesteres og anvises av to forskjellige personer. Det framgår videre at avdelingslederne har 

anvisningsfullmakt innenfor sitt ansvarsområde. Det framgår også at avdelingslederne tildeler 

attestasjonsfullmakt til ansatte innen sitt ansvarsområde. I intervju ble det gitt noe ulike svar 

på om det finnes oversikter på avdelingene for hvem som har fullmakter til å attestere. En av 

informantene hadde slik oversikt, mens en annen ikke hadde det. En av informantene sa at 

vedkommende bruker å ta stikkprøver. 

 

Kvalitetssikring av saksbehandlingen skjer ved at vanskelige saker drøftes med den respektive 

leder. Rådmannen har opplyst at det er respektive leder og saksbehandler som skal 

underskrive vedtak i saker som er vanskelige. I andre (mer kurante) saker er det kun 

saksbehandler som underskriver. Revisjonen har blitt opplyst om at det ved innføring av nytt 

system i kommunen vil bli innført krav om at det skal være to personer som underskriver i 

alle saker. Dette synes også å være någjeldende praksis ved to av avdelingene.   

 

Saksbehandlingssystem 

Karasjok kommune bruker det elektroniske saks- og arkivsystemet ePhorte. Dette er et 

integrert system for saksbehandling, dokumenthåndtering (post- og journalbehandling) og 

arkivering, og er godkjent etter NOARK-standarden. På skoleområdet brukes i tillegg 

saksbehandlingssystemet Visma. På helse- og omsorgsområdet brukes i tillegg 

saksbehandlingssystemet Gerica (pleie og omsorg) og Familia (barneverntjenesten). Innenfor 

økonomiforvaltning bruker kommunen systemet Agresso.  
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Oppdatering på regelverk 

I intervju viste flere til at de bruker Lovdata.no i sitt arbeid. I tillegg oppdateres de gjennom 

ulike skriv fra statlige etater (herunder Fylkesmannen). Det ble også trukket fram at man 

bruker faglige bøker, samt oppdatering gjennom dialog og veiledning av ansatte i konkrete 

saker. I intervju ble det opplyst at ansatte deltok på kurs i forvaltningsloven i 2014. 

 

Rapportering 

Karasjok kommune har som tidligere nevnt tre typer rapporter. Dette er månedsrapporter, 

kvartalsrapporter og årsregnskap med årsrapport. I tillegg skal rådmannen rapportere til 

formannskapet, eventuelt kommunestyret, dersom det oppstår «ekstraordinære kostnader 

eller inntekter» mellom de fastsatte rapporteringstidspunkt.
81

 Avdelingslederne har plikt til å 

rapportere til rådmannen «straks» ekstraordinære kostnader eller inntekter oppstår.  

 

Resultatindikatorer 

En resultatindikator er en beskrivelse av en aktivitet eller et resultat som faktisk lar seg 

måle. Det vil si at en indikator må kunne fremstilles i antall, i kroner, i prosent eller i 

score på en skala, f.eks. fra 1 til 6.
82

 Karasjok kommune har ikke innført slike 

resultatindikatorer. 

 

Avviks- og varslingssystem 

I kommunens HMS-håndbok kapittel 8.1 framgår kommunens prosedyre for 

avviksbehandling. Innledningsvis blir det definert at et avvik er «et forhold [som] ikke er i 

overensstemmelse med lover, forskrifter eller interne prosedyrer og instrukser». Det heter 

videre at alle ansatte er ansvarlig for å rapportere til nærmeste leder om avvik som oppdages. 

Det heter også at nærmeste leder er ansvarlig for å behandle avvik innen sitt ansvarsområde. 

Det gis også en redegjørelse for hvordan saksgangen skal være i forbindelse med 

avviksbehandlingen. Dokumentet inneholder også et avviksskjema som skal fylles ut ved 

oppdagelse av avvik. Dersom avviket representerer en «alvorlig hendelse» skal avviket 

behandles etter rutinene for varsling (se nedenfor). I intervju ble det opplyst at avvik skal 

løses på lavest mulig nivå. I intervju ble det også opplyst om at det nåværende avvikssystemet 

ikke fungerer. Det ble blant annet sagt at systemet «på langt nær er tilfredsstillende» og at det 

«er moden for revisjon».  

 

Kommunens varslingssystem framgår av kommunens HMS-håndbok kapittel 8.2. Her heter 

det at alle «ansatte i kommunen har rett til å varsle om kritikkverdige forhold». Det heter 

videre at det «er viktig at ledelsen signaliserer en kultur der det er åpenhet for å ta opp 

kritikkverdige forhold samt diskutere og løse disse». Det gis videre en oversikt over eksempel 

på hva som er kritikkverdige forhold, herunder brudd på lover og forskrifter, mobbing og 

utfrysing samt korrupsjon, økonomisk utroskap og underslag. Det gis også en redegjørelse for 

hvordan kritikkverdige forhold skal varsles. Her framgår det blant annet at den ansatte først 

skal kontakte nærmeste leder. Dersom dette ikke fører fram skal den ansatte ta kontakt med 

avdelingsleder. Dersom ikke heller dette fører fram skal den ansatte kontakte rådmannen. Det 

heter videre at dersom ikke intern varsling fører fram skal den ansatte «ha rett til å kontakte 

offentlige tilsyn». Kommunen har ikke et eget varslingsutvalg.  En av de vi intervjuet kjente 

ikke til kommunens rutiner for varsling. Revisjonen oppfatter dette slik at rutinene 
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 Karasjok kommune; Økonomi- og finansreglement, på side 13. 
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 Kommunal- og moderniseringsdepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal 

sektor», på side 28. 



Rutiner for internkontroll 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 30 

 

sannsynligvis ikke er gjort godt nok kjent blant de ansatte (og også ledelsen) i 

kommuneorganisasjonen.  

 

I kommunens årsberetning for 2014 framgår det at avviksbehandlingen i kommunen «må 

forbedres». I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen er i ferd med å anskaffe et 

digitalt system som blant annet skal omfatte et avviks- og varslingssystem. Anskaffelsen 

omfatter også opplæring av ansatte i dette systemet.  

 

Redegjørelse for internkontroll i årsberetningene 

I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og 

tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en betryggende kontroll i virksomheten. 

Revisjonens gjennomgang av Karasjok kommunes årsberetninger for 2013 og 2014 viser at 

beretningene inneholder en slik redegjørelse. 

2.4.3 Vurderinger 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll,  

jf. kommuneloven § 23 nr. 2. En følge av dette er at kommunen bør ha rutiner og aktiviteter 

som sikrer gjennomføring av tiltak som ledelsen har funnet nødvendige for å håndtere 

identifisert risiko. Vår undersøkelse viser at Karasjok kommune delvis har rutiner for dette.  

 

Revisjonen har spesielt merket seg at kommunens avvikssystem ikke fungerer på et 

tilfredsstillende nivå. På den annen side arbeides det med å få på plass et nytt system for dette. 

 

I arbeidsmiljøloven § 2-4 er arbeidstakere gitt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 

bedriften. Arbeidsgiver skal som et ledd i dette legge til rette for intern varsling. I henhold til 

arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver vurdere om det er påkrevd med egne rutiner for varsling i 

virksomheten. KS har i et hefte om varsling anbefalt at kommunene bør utarbeide skriftlige 

rutiner og prosedyrer for når det skal varsles, hvem det skal varsles til og hvordan varsling 

skal følges opp.
83

 Revisjonen har i den sammenheng merket seg at kommunen har nedskrevne 

rutiner for dette. Imidlertid synes ikke rutinene å fungere optimalt i praksis.  På den annen 

side arbeides det med å få på plass et nytt system for dette. 

 

Revisjonen har merket seg at stort kontrollspenn i kommuneadministrasjonen kan medføre at 

kommunen taper inntekter (jf. opplysninger gitt i intervju). Revisjonen vurderer dette som en 

klar svakhet i kommuneorganisasjonen.  

 

I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at skal «redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak 

som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll» i virksomheten. I forarbeidene til 

bestemmelsen heter det som følger: 

 
«Framlegget går ut på at årsmeldinga til kommunane og fylkeskommunane skal gjere greie 

for tiltak som er sette i verk og tiltak som er planlagde for å sikre forsvarleg («betryggende») 

kontroll i verksemda, jf. kommunelova § 23 nr. 2. Det er administrasjonssjefen som er 

ansvarleg for å sikre forsvarleg kontroll. Kravet om rapportering om arbeidet med 

internkontrollen er meint som eit verkemiddel til å setje arbeidet med internkontroll på 

dagsordenen lokalt. Gjennom rapporteringa vil kommunestyret og kontrollutvalet få 
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 KS; Varsling – Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner, juni 2007. 
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informasjon og med det eit høve til å drøfte internkontrollarbeidet i kommunen. Kravet om 

rapportering skal medverke til å støtte opp under og synleggjere det arbeidet som kommunane 

og fylkeskommunane gjer med å utvikle internkontrollen.»
84

 

 

I den sammenheng registrerer revisjonen at Karasjok kommune etterlever dette kravet. 

2.4.4 Konklusjon 

Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

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

Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommune delvis har dette på plass. 

 

2.5 Har kommunen rutiner for informasjon og kommunikasjon? 

2.5.1 Revisjonskriterier 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium: 

 

 Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og 

som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. 

2.5.2 Data 

Intern informasjon 

I kommunens HMS-håndbok heter det at intern informasjon «er viktig for at samspillet 

mellom ansatte, ledere, tillitsvalgte og politikere skal fungere godt».
85

 

 

Mange av de verktøy som Karasjok kommune bruker i forbindelse med informasjon og 

kommunikasjon internt i virksomheten er allerede omtalt og vurdert i denne rapporten. De 

mest sentrale verktøyene er: 

 

 Reglement, retningslinjer og delegasjoner 

 Ledermøter og personalmøter 

 Planer og budsjett 

 Rapporter 

 

På spørsmål om hva som er de viktigste arenaene for utveksling av informasjon svarte 

informantene følgende: 

 

 Kommunens hjemmeside 

 Rådmannens ledermøter 

 Møter på avdelingene 

 Personalmøter 
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 Prop.119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.), på side 39. 
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 Karasjok kommune; HMS-håndboka, på side 90. 
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 ePhorte 

 bruk av e-post 

 Fellesområdet på kommunens server 

 

Karasjok kommune har ikke eget intranett. Dokumenter og informasjon som har interesser for 

alle ansatte i kommunen er imidlertid tilgjengelig på kommunens server (fellesområdet). 

I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det er vanskelig å finne fram i dette systemet. 

 

Tidligere i denne rapporten har vi vurdert at kommunens avviks- og varslingssystem ikke er 

på et tilfredsstillende nivå (kapittel 2.4.3). 

 

Ekstern informasjon 

Flere av de verktøy som er nevnt ovenfor er av offentlig karakter. Dette betyr at de skal være 

tilgjengelig for allmennheten. Det være seg årsberetninger, regnskapsrapporter, planer og 

budsjett. Hvorvidt disse når fram til allmenheten beror imidlertid på kommunens grad av 

aktivitet for å gjøre disse kjent og tilgjengelig.  

 

En av kommunens viktigste kanaler for ekstern informasjon og kommunikasjon er 

kommunens hjemmeside. Hjemmesiden inneholder blant annet informasjon om tjenester fra A 

til Å, aktivitetskalender, noe informasjon om kommunens utvalg, nemnder og råd, «nytt og 

aktuelt» samt tilgang til diverse reglement. Hjemmesiden inneholder også en offentlig 

postliste. Hjemmesiden inneholder ikke innkallinger, saksdokumenter og protokoller fra 

kommunestyret og andre politiske organ i kommunen.  

2.5.3 Vurderinger  

Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og som 

muliggjør drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjonen vil måtte være av 

både intern og ekstern karakter. Vår undersøkelse viser at Karasjok kommune har system for 

intern informasjon og kommunikasjon som delvis vurderes å være på et tilfredsstillende nivå. 

Når det gjelder den eksterne informasjonen og kommunikasjonen vurderer revisjonen at dette 

også (bare) delvis er på plass. Revisjonen har spesielt merket seg at kommunen ikke gir 

publikum tilgang på innkallinger, saksdokumenter og protokoller for kommunestyret eller 

andre politiske organer, på kommunens hjemmeside. Revisjonen vil i den sammenheng trekke 

fram kommuneloven § 4 hvor det heter at «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv 

informasjon om sin virksomhet» og legge forholdene «best mulig til rette for offentlig innsyn i 

den kommunale og fylkeskommunale forvaltning». 

2.5.4 Konklusjon 

Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommune delvis har på plass tilfredsstillende system 

for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon.  
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3. KONKLUSJONER 

Har Karasjok kommune et betryggende system for internkontroll? 

 

Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Karasjok 

kommune har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at 

Karasjok kommune delvis har dette på plass. Det finnes dermed forbedringspotensial på dette 

området. 

 

Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger: 

 

 Kontrollmiljø: 

Kommunen bør ha på plass et system og rutiner som legger til rette for et betryggende 

kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Karasjok kommune delvis har et slikt 

system på plass. 

 

 System for mål- og risikovurderinger: 

Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at 

Karasjok kommune delvis har et slikt system på plass. 

 

 Kontrollaktiviteter: 

Kommunen bør ha rutiner og aktiviteter som sikrer gjennomføring av tiltak som 

ledelsen har funnet nødvendige for å håndtere identifisert risiko. Revisjonen vurderer 

det slik at Karasjok kommune delvis har dette på plass.   

 

 Informasjon og kommunikasjon: 

Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og 

som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon vil måtte 

være både av intern og ekstern karakter. Revisjonen vurderer det slik at Karasjok 

kommune delvis har på plass tilfredsstillende system for intern og ekstern informasjon 

og kommunikasjon. 
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4. ANBEFALINGER 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Karasjok 

kommune gjør følgende:  

 

 Gjennomfører ny behandling av kommunens etiske retningslinjer 

 Vurderer å innføre en særskilt driftsform for kommunens virksomhet (f.eks. balansert 

målstyring) 

 I større grad tar i bruk kommuneplanens samfunnsdel i andre plan- og 

styringsdokumenter 

 Vurderer å redusere kontrollspennet for enkelte ledere i kommunen 

 Foretar en gjennomgang av kommunens personalpolitiske retningslinjer 

 Fortsetter satsingen på gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 Fortsetter arbeidet med utarbeiding av kommunale plandokumenter 

 Sikrer at det i kommunens årsberetning rapporteres om graden av måloppnåelse sett i 

forhold til mål fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett/økonomiplan 

 Vurderer å innføre virksomhetsplaner 

 Gjennomfører risikovurderinger sett i forhold til kommunens tjenesteproduksjon 

 Fortsetter arbeidet med å forbedre kommunens avvikssystem 

 Gjøre kommunens varslingssystem bedre kjent blant de ansatte 

 Fortsetter arbeidet med å forbedre kommunens varslingssystem  

 Gjøre innkallinger, saksdokumenter og protokoller fra politiske organer tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside 
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KILDER OG LITTERATUR 

Lover  

Lov om kommuner og fylkeskommuner  

Lov om sosiale tjenester i NAV § 5  

Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1 

Lov om barneverntjenester § 2-1  

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9a-4 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 3-1 

Lov om behandling av personopplysninger§ 14 

Lovforarbeider 

Prop.119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.) 

Ot.prp.nr. 17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om       

tillitsskapende forvaltning m.v. i kommuner og fylkeskommuner) 

Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om     

   kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) 

Rapporter, veiledere m.m. 

COSO-rapporten; Intern kontroll – et integrert rammeverk; The Committee of Sponsoring  

   Organizations of the Treadway Commission i 1992 

KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll», versjon I,   

  Drammen/Hamar, mars 2012. 

KS; Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden I eget hus? (2013) 

KS; Rådmannens internkontroll; Orden i eget hus (2012)  

KS; Prosessveileder i arbeidet med «Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen - 

  Hvordan forankre og sikre gode etiske holdninger og handlinger? (november 2006) 

Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal    

  sektor» 

Kommunesektorens etikkutvalg; referat fra møte i etikkutvalget 18. november 2014 

Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 16/14 Etiske retningslinjer. 

Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 15/14 Høy etisk standard. 

Regjeringen; Statens pensjonsfond – Utland; Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond – Utland 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS; Rapport; Økonomistyring i Karasjok kommune (2015) 

Karasjok kommune 

Administrativ omorganisering 2014 

Ansettelsesreglement 

Arbeidsreglement 

Budsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018 

Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 

Delegasjon til avdelingsledere, enhetsledere og fagledere 

Etiske retningslinjer 

HMS-håndboka; System for helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter 
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Innkjøpspolitiske retningslinjer 

Introduksjonsplan for nye medarbeidere  

Kommuneplan – Samfunnsdelen 2009-2021 

Kommunestyrets delegasjonsreglement 

Lønnspolitisk plan 

Permisjonsreglement 

Personalpolitiske retningslinjer 

Plan for kompetanseheving, beholde og rekruttere (rådmannens utkast) 

Planstrategi 2012-2015 

Reglement for støtte til velferdstiltak 

Økonomi- og finansreglement 

Årsrapport 2014 

Årsrapport 2013 

Internett 

Karasjok kommune; Kunngjøring i Doffin: 
https://www.doffin.no/Notice/Details/2015-128497 

 

KS; Effektiviseringsnettverk: 
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/effektiviseringsnettverkene---innsikt-i-egne-

tjenester---grunnlag-for-endring/ 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

Karasjok kommune har mottatt rapport forvaltningsrevisjon – rutiner for internkontroll. 

 

Rådmannen har disse kommentarene til rapporten.  

 

kap 1.4 Metode 

 

Punkt 1.4.2         Avgrensing  

Kommunestyret har i møte 13.02.15 i PS 15/3 fattet vedtak om administrativ omorganisering, 

gjort gjeldende fra 01.03.15. Se vedlegg.  

Kommunestyret har i møte 18.06.15 i PS 15/32 – Konsekvensjustert budsjett for 2016 – 

økonomiplan 2016 – 2019 vedtatt i punkt 1 og 2 opphevet vedtak om at 

organisasjonssjefsstillinga opphører fr 01.03.15. og at den opprettholdes fr 01.03.15.  Se 

vedlegg  

 

Karasjok kommune  har sendt ut anbudskonkurranse for innkjøp av nytt digitalt 

kvalitetsverktøy til bruk. Ved fristens utløp 17.08.15 har det kommet inn 2 tilbud på kjøp av 

programvare. Rådmannen har i grunnlag for innkjøp og bruk av digitalt verktøy vektlagt å ta i 

bruk modulene avvik og årshjul i hele organisasjonen.  

 

Rådmannen tar for øvrig rapport forvaltningsrevisjon 2015 – Rutiner for internkontroll til 

etterretning. Revisjonens anbefalinger vil bli innlemmet i Karasjok kommunes videre arbeid 

med internkontroll på overordnet og tjenesteområdenes nivå. Rapportens innhold er 

gjennomgått og drøftet i rådmannens ledergruppe.  

 

 

 

 

Elfrid Boine  

Ráđđealmmái/Rådmann  

 
Kárášjoga gielda Karasjok kommune 

 
Telefuvdna/telefon 78 46 80 10/ mob 934 57 444 
www.karasjok.kommune.no 
elfrid.boine@karasjok.kommune.no  

Ovttas ovddasguvlui Sammen fremover  
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