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0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke hvorvidt kommunen har
etablert gode rutiner for planlegging og økonomistyring i enhet for kultur og barnehager.
Videre har vi undersøkt hvorvidt enheten har en betryggende og tilfredsstillende
økonomistyring. Med tilfredsstillende mener vi i dette tilfellet hvorvidt økonomistyringen er i
samsvar med lov og forskrift. Vi har også undersøkt hvorvidt økonomistyringen er i samsvar
med anerkjent teori for internkontroll.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Hvordan er situasjonen i enhet for kultur og barnehager i Kautokeino
kommune?
Hvordan er enheten organisert?
Enhet for kultur og barnehager ledes av en enhetsleder, og er en av totalt elleve
resultatenheter i Kautokeino kommune. Enheten har ansvar for kommunale barnehager,
barneverntjenesten, PPT, folkebiblioteket, kulturskole, bygdekino, aktivitetssentre for eldre og
kulturarrangementer. Enhet for kultur og barnehager har mange og til dels svært ulike
tjenester. Den største tjenesten er barnehagene, der fem av i alt sju barnehager i Kautokeino
kommune er underlagt enheten. Enheten er også tilsynsmyndighet for alle barnehagene i
kommunen.
Hvordan er bemanningssituasjonen?
I undersøkelsesårene har bemanningssituasjonen i enheten vært utfordrende og preget av
omfattende bruk av vikartjenester, overtid og statlige tjenester. Utviklingen i sykefraværet har
vært positivt. Det er likevel verd å påpeke at sykefraværet i både enhet for kultur og
barnehager og i kommunen generelt er relativt høyt.
Hvordan er ressursbruken?
Regnskapstallene for enhet for kultur og barnehager viser et betydelig merforbruk i
undersøkelsesårene. Revisjonen finner særlig merforbruk på områder knyttet til lønnsutgifter,
og spesielt i forbindelse med overtidsbetaling og kjøp av vikartjenester. Samlet sett ligger
Kautokeino kommune over gjennomsnittet for kommunene vi har sammenlignet med.

Er økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager tilfredsstillende?
Har kommunen etablert gode planleggings- og økonomistyringsrutiner?
Kautokeino kommune har nedfelt rutiner og organisering av budsjettprosessen i sitt
økonomireglement. Ansattes tilgang og kompetanse vedrørende økonomistyringsprogrammet
er imidlertid varierende og til dels mangelfull. Avdelingsledere har ikke likeverdig tilgang og
opplæring i programmer som benyttes.
Er budsjettet realistisk?
Revisjonens undersøkelser tyder på at budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for
kultur og barnehager ikke har vært fullstendige eller realistiske i årene 2008, 2009 og 2010.
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Undersøkelsene viser at det ikke er tatt høyde for vekst i antall brukere, og at det heller ikke er
tatt høyde for barn med ekstra behov. Tiltakene som er iverksatt som følge av økningen av
ressurskrevende barn er ikke budsjettert for. Revisjonen har videre funnet at viktige
budsjettposter enten er utelatt eller sterkt underbudsjettert.
Er det etablert en betryggende kontroll?
Revisjonens undersøkelser viser at det ikke er etablert en betryggende kontroll på alle
undersøkelsesområdene i enhet for kultur og barnehager. I dette ligger det at det ikke er
utarbeidet et dokumentert og etterprøvbart system for internkontroll av økonomi.
Er rapporteringen tilfredsstillende?
Rapporteringen fra enheten til kommunens strategiske ledelse er i tråd med etablert rutine for
rapportering. Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i tråd med regelverket.

Hovedkonklusjon
Økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune har hatt flere
svakheter i den reviderte perioden 2008, 2009 og 2010, og har på bakgrunn av dette ikke vært
tilfredsstillende på følgende områder:
budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for kultur og barnehager har ikke
vært fullstendige eller realistiske i undersøkelsesårene
kunnskap og kompetanse i forbindelse med økonomistyringsverktøyet er både variert
og til dels mangelfull
det er ikke etablert en betryggende kontroll i form av et dokumentert og etterprøvbart
system for internkontroll av økonomi
manglende risikovurderinger og kartlegging av faktorer som kan medføre
budsjettoverskridelser

0.2 Anbefalinger
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i undersøkelsen, vil revisjonen anbefale Kautokeino
kommune om å iverksette tiltak for å bedre økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager
ved å:
Utarbeide realistiske budsjetter, som er fullstendige og som bygger på forventet
utvikling.
Legge til rette for at avdelingsledere og andre med økonomi- og/eller budsjettansvar
får opplæring og kompetanse i økonomistyringsprogrammet.
Utarbeide et dokumentert og etterprøvbart system for økonomisk internkontroll, som
omfatter alle nivå i kommuneorganisasjonen og som overvåkes av ledelsen.
Innføre risikovurderinger av økonomien som en del av virksomhetenes rutine.
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1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 20102012, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino kommune den 7. oktober 2010 (sak 34/10). Det
framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av rutiner og økonomistyring i
enhet for kultur og barnehager i kommunen.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
“Kommunen bør sørge for at enheten har gode planleggings- og økonomistyringsrutiner for å
sikre en kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, og herunder en tilfredsstillende rapportering.
Enheten har ansvar for kommunale barnehager, barneverntjenesten, bibliotek, kulturskole,
kino, aktivitetssentre for eldre og kulturarrangementer. Sektoren hadde 7. mill. kr. i
overskridelser i 2009. Rådmannen har innført kvartalsrapportering. Området er svært
vesentlig fra et økonomisk perspektiv, og for ansatte og brukere.”
1.1.2 Formål
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet har vært å undersøke hvorvidt kommunen har
etablert gode rutiner for planlegging og økonomistyring i enhet for kultur og barnehager.
Videre har vi undersøkt hvorvidt enheten har en betryggende og tilfredsstillende
økonomistyring. Med tilfredsstillende mener vi i dette tilfellet hvorvidt økonomistyringen er i
samsvar med lov og forskrift. Vi har også undersøkt hvorvidt økonomistyringen er i samsvar
med anerkjent teori for internkontroll.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen har hatt følgende problemstillinger:
1. Hvordan er situasjonen i enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune?
Hvordan er enheten organisert?
Hvordan er bemanningssituasjonen?
Hvordan er ressursbruken?
Denne problemstillingen vil være en ren deskriptiv (beskrivende) problemstilling som
presenterer fakta som igjen danner bakteppet for neste problemstilling. Vi har også sett på
kommunens ressursbruk over en treårsperiode, og foretatt sammenligninger med andre
kommuner. Her vil framstillingen baseres på budsjett og regnskapstall for den aktuelle
enheten for de siste tre årene. Videre har vi foretatt en sammenligning av ressursbruken i
Kautokeino kommune med kommunene i Finnmark, samt med kommunene i
kommunegruppe 3 i KOSTRA.
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2. Er økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager tilfredsstillende?
Har kommunen etablert gode planleggings- og økonomistyringsrutiner?
Er budsjettet realistisk?
Er det etablert en betryggende kontroll?
Er rapporteringen tilfredsstillende?
Denne problemstillingen er av normativ art, og er undersøkelsens hovedproblemstilling. Her
har vi belyst hvorvidt kommunen har etablert gode rutiner vedrørende planlegging og
økonomistyring, hvorvidt budsjettet er realistisk og fullstendig, samt undersøkt hvorvidt
kommunen har tilfredsstillende systemer for internkontroll og rapportering.

1.3 Avgrensning
Av både praktiske og ressursmessige grunner har det vært nødvendig å foreta en avgrensning
av undersøkelsen. Vi har sett på enhet for kultur og barnehager som helhet i forbindelse med
analyse av budsjett og regnskap, men foretatt et utvalg av avdelinger for intervju og nærmere
kartlegging av rutiner. Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til årene 2008, 2009 og 2010.

1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte avdeling. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.4.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 1992
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) av 2000
Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll
Økonomireglement for Kautokeino kommune
1.4.2 Utledning av kriterier
Kommunens økonomiske planlegging
Etter kommuneloven § 44 nr. 1 skal økonomiplanen legges til grunn ved kommunens eller
fylkeskommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Etter denne
bestemmelsen er økonomiplanen bindende for årsbudsjettet og for annen
planleggingsvirksomhet. I Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)1 punkt 5.2 heter det at:
“Det er alminnelig antatt at god planlegging vil lede til en bedre ressursutnyttelse. Dette er
ensbetydende med en bedre kommunaløkonomisk styring. Det er her en forutsetning at planen
bygger på realistiske forutsetninger, særlig om de inntektsrammer planen bygger på. Viktig er
det også at planen uttrykker valg som virker forpliktende på kommuneorganisasjonen.
Ambisjonsnivået i kommuneplanleggingen må tilpasses den kommunale økonomi og de
muligheter som ligger i den kommunale organisasjon og virksomhet. Gjennom realistisk
1

Ot.prp. nr. 43 Om lov om endringer i lov 25. september 1999 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.
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planlegging kan ressursene utnyttes best mulig og velferdstilbudet dermed bedres. Til dette
formålet er økonomiplanen et egnet verktøy for å knytte de politiske målsettingene til det
økonomiske styringsapparatet.”
Årsbudsjettets innhold
Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret selv å vedta et budsjett for det kommende
budsjettår innen utgangen av året. Videre framgår det av kommuneloven § 46 nr. 2 at
årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. I § 46 nr. 3 fastslås det også at
årsbudsjettet skal være realistisk, og at det skal fastsettes på bakgrunn av de inntekter og
utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.
I kommuneloven § 46 står det følgende om årsbudsjettets innhold:
1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens eller fylkeskommunens midler og
anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres
fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet
gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen er rettslig forpliktet
til å foreta.
2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og
utgifter som kommunen eller fylkeskommunen kan forvente i budsjettåret.
De aktuelle bestemmelsene er videre utdypet i forskrift om årsbudsjett, der det fastslås at
årsbudsjettet skal framstilles på en slik måte at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk
av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året tas med, jf. § 6 fjerde ledd.
I forskrift om årsbudsjett § 6 står det følgende om årsbudsjettets innhold og inndeling:
Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle de forventede inntekter, innbetalinger og bruk av
avsetninger samt utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de
kan påregnes å være betalt eller ikke ved budsjettårets utgang.
Med bakgrunn i ovenstående bestemmelser kan følgende revisjonskriterier utledes:
Kommunens årsbudsjett skal være realistisk
Kommunens årsbudsjett skal være fullstendig
Årsbudsjettets bindende virkning og rådmannens rapporteringsplikt
Kommuneloven § 47 understreker årsbudsjettets bindende virkning. Det framkommer av
bestemmelsene at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede
organer. Her er det likevel verd å påpeke at bestemmelsene ikke omfatter de utbetalinger som
kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. Dersom det i løpet av budsjettåret skjer endringer
som kan virke inn på de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, plikter rådmannen å
underrette kommunestyret om dette, hvorpå kommunestyret foretar de nødvendige
justeringene i budsjettet. Dette er utdypet i forskrift om årsbudsjett § 10 der det framgår at
rådmannen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser
utviklingen i inntekter, innbetalinger, utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte
årsbudsjett. Dersom rådmannen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige
avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det foreslås nødvendige tiltak i
rapportene til kommunestyret.
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I kommuneloven § 47 står det følgende om årsbudsjettets bindende virkning:
1. Kommunestyrets eller fylkestingets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for
underordnede organer. Dette gjelder ikke for utbetalinger kommunen eller
fylkeskommunen er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje punktum.
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og
utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder
eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.
3. Får kommunestyret eller fylkestinget melding etter nr. 2 foran, skal det foretas
nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres
kjent gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en
vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet.
Med bakgrunn i ovenstående bestemmelser kan følgende revisjonskriterier utledes:
Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer
Rådmannen skal rapportere til kommunestyret om utviklingen av inntekter og utgifter
i forhold til vedtatt budsjett
God internkontroll
Det framkommer av kommuneloven § 23. 2 at kommunens administrasjonssjef skal sørge for
at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og overordnede
instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Denne bestemmelsen understreker
rådmannens ansvar for å føre kontroll me40d administrasjonens virksomhet, og herunder
etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Det er verd å påpeke at kravet om
internkontroll også er nedfelt i flere av særlovene som regulerer virksomheten i kommunene,
eksempelvis forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av
1996 og forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 2002.
COSO-rapporten,2 som ble oversatt til norsk i 1996, definerer internkontroll som “(..) en
prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styrende organer, ledelse og ansatte. Den
utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder:
Målrettet og effektiv drift
Pålitelig regnskapsrapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regler”
I denne undersøkelsen vil fokuset være rettet mot internkontroll knyttet til økonomistyringen i
enhet for kultur og barnehager.
Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter3:
1.Kontrollmiljø
Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne
komponenten omfatter menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier,
holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet også organisering,
ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten.

2
3

Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992
Kilde: COSO

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 9

Rutiner og økonomistyring i enhet for kultur og barnehager

2.Risikovurderinger
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten og dens aktiviteter.
Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle risikoer for at virksomheten
ikke skal nå sine mål. Denne analysen danner grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen iverksetter
for å kontrollere disse risikoene. Selv om kommunen ikke har fastsatt egne mål forutsettes det
at det er et mål å etterleve regelverk og holde driften innenfor vedtatt budsjett.
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".
3.Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens
direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.
Kontrollaktivitetene skal sørge for at det iverksettes tiltak for å møte risikoene og bidra til at
rutiner og systemer fungerer som bestemt, slik at budsjettrammen overholdes. For å holde
driften innenfor vedtatt budsjettramme må det altså etableres kontrollaktiviteter som en del av
økonomistyringen.
4.Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og flyte fritt horisontalt så vel som vertikalt
i organisasjonen. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal muliggjøre
ivaretakelsen av ansvaret som den enkelte har blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk
informasjon er viktig som styringsinformasjon for ledelsen og de politiske beslutningstakerne.
Informasjon bør være oppdatert til enhver tid og finne sted så ofte at ansvarlig
beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt
må iverksettes. Informasjonen skal være: tilstrekkelig, aktuell, nøyaktig og pålitelig, samt
tilgjengelig. Det er viktig at de ansatte er bevisste over plikten til å søke relevant informasjon
for sitt arbeid.
5.Oppfølging og overvåkning
Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid.
Oppfølgingen kan skje kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, ved
frittstående evalueringer eller som en kombinasjon av de to. Mangler i den interne kontrollen
bør rapporteres til ledelsen, og informasjon om alvorlige forhold bør tilflyte toppledelsen.
Gjennomførte risikovurderinger vil lette oppfølgingsansvaret fordi ledelsen vil ha et bedre
grunnlag for vite hvilke områder/funksjoner man bør rette oppmerksomheten mot.
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Figur 1: Komponenter i internkontrollen (Kilde: COSO)

Ut fra ovenstående bestemmelser og anerkjent teori kan følgende revisjonskriterier utledes:
Rådmannen skal påse at administrasjonen drives i samsvar med gjeldende lov, forskrift
og instrukser
Rådmannen skal påse at forvaltningen har en betryggende kontroll
Rådmannen har ansvar for å etablere et tilfredsstillende og formalisert
internkontrollsystem
Økonomistyring
Økonomistyring omfatter de aktiviteter og prosesser som finner sted på strategisk så vel som
operativt nivå i en virksomhet. Strategisk nivå omfatter strategier og planlegging.
Operasjonelt nivå omfatter aktiviteter som budsjettering, rapportering og eventuelle
korrigerende tiltak. Årsbudsjettet er et styringsverktøy som fungerer som et slags bindeledd
mellom strategisk og operativt nivå. God forankring i ledelsen er en forutsetning for å oppnå
en formålstjenlig økonomistyring. Det må etableres formålstjenlige strukturer, systemer og
rutiner. Videre må det også etableres dokumenterte, konkrete og klart definerte prosesser.
Kompetanse innenfor det økonomiske området er også en forutsetning for å sikre kvalitet på
økonomistyringen. I tillegg må virksomheten ha datasystemer og verktøy som sikrer at
ledelsen på alle nivåer er i stand til å gjennomføre en løpende økonomisk planlegging og
oppfølging av den økonomiske situasjonen.
Økonomistyring er et relativt vidt begrep med mange definisjoner. I denne rapporten har vi
likevel valgt å forholde oss til to av definisjonene; “Økonomistyring er den aktiviteten i en
organisasjon som tar sikte på å styre ressursbruken mot maksimering av overordnede mål”4,
og “Økonomistyring er ledelse rettet mot å nå økonomiske mål”5.
Ut fra ovenstående teori kan følgende revisjonskriterier utledes:
Økonomistyringen bør være forankret i ledelsen
4
5

Pettersen, Magnussen, Nyland og Bjørnenak (2008): Økonomi og helse. Cappelen Akademiske Forlag, Oslo
Busch, Johnsen, Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige. Universitetsforlaget
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Det bør foreligge en viss økonomikompetanse
Det bør foreligge et hensiktsmessig økonomistyringsverktøy (eksempelvis
datasystemer)
Det bør gjennomføres systematisk oppfølging og rapportering
1.4.3 Oversikt over problemstillinger og revisjonskriterier
I tabellen under presenteres denne undersøkelsens hovedproblemstillinger,
underproblemstillinger og revisjonskriteriene som legges til grunn for å vurdere kommunens
virksomhet.
Tabell 1: Koblingen mellom problemstillinger, underproblemstillinger og revisjonskriterier.

Problemstillinger
Hvordan er situasjonen i enhet
for kultur og barnehager i
Kautokeino kommune?

Er økonomistyringen i enhet
for kultur og barnehager
tilfredsstillende?

Underproblemstillinger
Hvordan er enheten organisert?
Hvordan er bemanningssituasjonen?
Hvordan er ressursbruken?

Problemstillingen er
deskriptiv (beskrivende)

Har kommunen etablert gode
planleggings- og
økonomistyringsrutiner?

Kommuneloven § 44 nr. 1
Rammeverk for intern
kontroll

Er budsjettet realistisk?

Kommuneloven § 46 nr.3
Forskrift om årsbudsjett § 6
Kommuneloven § 23.2
Rammeverk for intern
kontroll
Økonomireglementet
Kommuneloven § 47
Forskrift om årsbudsjett § 10
Rammeverk for intern
kontroll
Økonomireglementet

Er det etablert en betryggende
kontroll?

Er rapporteringen tilfredsstillende?
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1.5 Metode
1.5.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært en kombinasjon av intervju, dokumentanalyse, samt statistiske analyser. En
kombinering av ulike metoder gir et bredere datagrunnlag, og følgelig en sikrere basis for
tolkning.
I dokumentanalysen har relevante og sentrale kommunale dokumenter blitt gjennomgått,
herunder økonomiplaner, årsmeldinger og handlingsplaner. Gjennom dokumentanalysen har
vi også undersøkt hvordan kommunen har organisert enheten.
Videre har vi gjennomført intervju med personer som er relevante i vår undersøkelse.
I tillegg har vi benyttet regnskapstall og KOSTRA-data i framstillingen av kommunens
økonomi. KOSTRA har også vært datagrunnlaget for vår sammenligning av Kautokeino med
andre kommuner.6

6

Statistisk Sentralbyrå (SSB) deler landets kommuner inn i grupper basert på befolkningstall og økonomiske
rammevilkår. Kautokeino kommune tilhører kommunegruppe 3.
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2.1 Organiseringen av enhet for kultur og barnehager
Kautokeino kommune er organisert etter tonivåmodellen. Øverst finner vi rådmannen og
assisterende rådmann, deretter elleve resultatenheter7 under ledelse av den enkelte
enhetsleder. Enhetslederen har ansvaret for driften og tjenestene som leveres av enheten.
Enhetene har også ulike avdelinger knyttet til sitt område.
Enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune ledes av enhetsleder Reidar Erke.
Enheten har ansvar for kommunale barnehager, barneverntjenesten, PPT, folkebiblioteket,
kulturskole, bygdekino, aktivitetssentre for eldre og kulturarrangementer. Organiseringen av
enheten kan illustreres slik det framgår av figuren nedenfor.
Figur 2: Organiseringen av enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune

Barnehager

Enhetsleder kultur og
barnehager

Barneverntjenesten
Pedagogisk-psykologisk
tjeneste (PPT)
Bibliotek

Kulturskolen

Bygdekino
Aktivitetssentre for
eldre
Kulturarrangementer

Enhet for kultur og barnehager har mange og til dels svært ulike tjenester. Den største
tjenesten er barnehagene, der fem av i alt sju barnehager8 i Kautokeino kommune er underlagt
enheten. Enheten er også tilsynsmyndighet for alle barnehagene i kommunen.9

7

Enhet for bygningsdrift, enhet for tekniske tjenester, enhet for kultur og barnehager, Kautokeino barneskole,
Kautokeino ungdomsskole, Lahppoluobbal skole, Máze lasbirasguoddas, enhet for sykehjem, enhet for
hjemmetjenester, enhet for helsetjenester, enhet for sosiale tjenester (Kilde: kommunens hjemmesider)
8
Det er fem kommunale og to private barnehager i Kautokeino kommune
9
Årsmelding 2008
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I denne undersøkelsen har vi sett nærmere på rutiner og økonomistyring ved
barneverntjenesten og Máze barnehage. Bakgrunnen for at vi har valgt disse avdelingene er at
barneverntjenesten og barnehagene – særlig Máze barnehage, nevnes som de største
overskridelsene i enhet for kultur og barnehager i kommunens årsregnskap og årsrapport for
2008, 2009 og 2010.
2.1.1 Om de undersøkte avdelingene
Barneverntjenesten har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen.
Tjenesten skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barna lider fysisk og psykisk
overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold har det en lovbestemt plikt til straks å
undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak. Barnevernets arbeid er
en blanding av støtte og kontroll. Det skal gis hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte
sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.10
Máze barnehage er en av i alt fem barnehager som eies av Kautokeino kommune. Ifølge
Vedtekter for kommunale barnehager11 har barnehagen én avdeling med plass til inntil 16
barn over tre år.

2.2 Hvordan er bemanningssituasjonen i enhet for kultur og
barnehager?
2.2.1 Grunnbemanning
Tabell 2: Antall årsverk og ansatte i enhet for kultur og barnehager, 2008/2009/2010

Årsverk
Ansatte

2008
40
48

2009
40,25
44

2010
40,25
45

Tabell 3: Antall ansatte i utvalgte avdelinger, 2008/2009/2010

Barneverntjenesten
Máze barnehage

2008
3
4

2009
3
4

2010
3
4

Vi ser av tabell 2 og 3 at grunnbemanningen i enheten har vært relativt stabil i
undersøkelsesårene. Særlig i barneverntjenesten og Máze barnehage, der bemanningen har
vært konstant.
2.2.2 Sykefravær
Ifølge årsmelding for 2009 har sykefraværet i Kautokeino kommune variert mellom 12,85 %
og 10,26 % fra 1999-2009. Videre framgår det av årsmeldingen at: “Sykefraværet rapporteres
kvartalsvis til arbeidsmiljøutvalget. Enhetslederne kommenterer fraværet innen egen enhet.
Det er utarbeidet sykefraværsrutiner ved oppfølging av sykemeldte.”

10
11

Om barneverntjenesten, Kautokeino kommunes hjemmesider
Vedtatt av kommunestyret 4. juni 2009 (sak 17/09)
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Tabell 4: Sykefravær i enhet for kultur og barnehager, 2008/2009/2010

Kommunen
Enheten

2008
10,70 %
15,02 %

2009
10,63 %
12,70 %

2010
10,20 %
9,45 %

Av tabell 4 kan vi se at utviklingen i sykefraværet har vært positivt. Fra 2009 til 2010 har
sykefraværet i enhet for kultur og barnehager gått ned 3,25 prosentpoeng. For kommunen for
øvrig har sykefraværet forholdt seg relativt stabilt på rundt 10 % i undersøkelsesårene. Det er
likevel verd å påpeke at sykefraværet i både enhet for kultur og barnehager og i kommunen
generelt er relativt høyt.
2.2.3 Overtid og vikarbruk
Årsmeldingene for 2008, 2009 og 2010 forteller om en økning av barn med ekstraordinære
behov i de kommunale barnehagene. Særlig er dette tilfellet i Máze barnehage. Også
barneverntjenesten har hatt en økning i antall saker, og ifølge årsmeldingene for de aktuelle
årene har det derfor vært behov for ekstra ressurser for å nå lovpålagte frister.
En gjennomgang av budsjett og regnskap viser at kommunen totalt hadde kr 948 219 i
vikarutgifter for de fem kommunale barnehagene i 2010. Gjennomgangen viser videre at de
kommunale barnehagene totalt fikk 1, 3 millioner kroner i sykelønnsrefusjoner.
Tabell 5: Utgifter til overtid og vikartjenester i barneverntjenesten, 2008/2009/2010

Vikarutgifter*
Overtid
Refusjoner

2008
98 596
37 699
144 115

2009
87 759
190
4 591

2010
38 583
177 127
34 132

*Vikarutgifter inkluderer 10210 Vikarutgifter i tillegg til fast lønn, 10220 Vikarlønn for de som har permisjon
med lønn, 10230 Vikarutgifter for sykefravær, tillitsvalgt og svangerskapspermisjon

Tabell 5 viser barneverntjenestens utgifter til vikartjenester og overtid over en treårs periode.
Totalt for de tre årene har barneverntjenesten hatt vikarutgifter på kr 224 938, mens de totale
refusjonsinntektene er på kr 182 838. Utgiftene til overtid har hatt en betydelig økning i
undersøkelsesårene.
Tabell 6: Utgifter til overtid og vikartjenester i Máze barnehage, 2008/2009/2010

Vikarutgifter*
Overtid
Refusjoner

2008
256 849
0
115 212

2009
416 195
13 639
73 758

2010
250 139
4 899
5 170

*Vikarutgifter inkluderer 10210 Vikarutgifter i tillegg til fast lønn, 10220 Vikarlønn for de som har permisjon
med lønn, 10230 Vikarutgifter for sykefravær, tillitsvalgt og svangerskapspermisjon

Tabell 6 viser Máze barnehages utgifter til vikartjenester og overtid over en treårsperiode.
Totalt for de tre årene har barnehagen hatt vikarutgifter på kr 923 183. De totale
sykelønnsrefusjonene for de tre årene var på kr 194 140.
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2.3 Hvordan er ressursbruken i enhet for kultur og barnehager?
2.3.1 Budsjett og regnskap, 2008/2009/2010
Tabell 7: Budsjett og regnskap for enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune, 2008/2009/2010
(Kilde: årsregnskap og årsmeldinger)

Budsjett*
Regnskap
Avvik

2008
21 806 093
23 594 254
1 788 161

2009
20 642 000
27 648 000
7 006 000

2010
24 314 761
27 538 824
3 224 063

*Revidert budsjett

Av tabell 7 kan vi lese Kautokeino kommunes driftsutgifter til enhet for kultur og barnehager
over en treårsperiode. Regnskapet viser at enheten har hatt et betydelig merforbruk de siste
årene, særlig i 2009 men også i 2010. I følge årsmeldingen for 2009 skyldes merforbruket i
stor grad lønnsutgifter. I 2010 hadde enhet for kultur og barnehager et merforbruk på vel 3,2
millioner kroner i forhold til budsjett. Særlig barneverntjenesten utpeker seg som en av
årsakene til overskridelsene. Her hadde fosterhjemsgodtgjørelsene alene et merforbruk på om
lag 1,5 millioner kroner i forhold til budsjett, mens utgiftsdekning til fosterhjem hadde
overskridelser på kr 177 127. I årsmeldingen for 2010 trekkes også Máze barnehage fram som
en av årsakene til enhetens overskridelser, med et merforbruk på fast lønn på kr 345 733 og
vikarutgifter på kr 250 139.
En nærmere gjennomgang av budsjett og regnskap for barneverntjenesten og Máze barnehage
følger i kapittel 3.2.2.
2.3.2 Ressursbruk i enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune og
utvalgte kommuner
En gjennomgang av årsregnskap for kommunene i Vest-Finnmark12 viser at fire av ti
kommuner hadde et merforbruk i forhold til budsjett innenfor området barn, unge og kultur13 i
2010. I de fleste av kommunene var dette overforbruket knyttet til lønnsutgifter og kostnader
knyttet til vikartjenester.
Med utgangspunkt i rapportering til Statistisk Sentralbyrå (SSB) og KOSTRA14 har vi videre
foretatt en sammenligning av ressursbruk i Kautokeino kommune med kommunegruppe 3
(KG-3)15, gjennomsnittet for kommunene i Finnmark samt gjennomsnittet for kommunene i
landet for øvrig.

12

Alta, Hammerfest, Nordkapp, Karasjok, Kautokeino, Måsøy, Loppa, Kvalsund og Hasvik.
Variasjoner i hvilke deler av kommuneorganisasjonene som er organisert under de ulike sektorene/enhetene.
14
KOSTRA står for KOmmuneSTatRApportering. Samtlige kommuner i landet er pålagt å rapportere til
databasen KOSTRA. Tallmaterialet omfatter det meste av kommunens virksomhet, inkludert barneverntjeneste
og barnehager.
15
Statistisk Sentralbyrå (SSB) klassifiserer kommunene etter type, med sammenlignings- og statistikkformål.
Kautokeino kommune tilhører kommunegruppe 3 (KG-3), som er en gruppe bestående av 32 små kommuner
med middels bundne kostnader
13
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Figur 3: Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter,
2008/2009/2010 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA)
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Figur 3 viser at Kautokeino kommunes netto driftsutgifter til barnehagesektoren lå langt over
snittet for sammenligningskommunene i 2008 og 2009. I 2010 hadde denne andelen gått ned
1,7 prosentpoeng, fra 5,2 % i 2008 til 3,5 % i 2010.
Figur 4: Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, 2008/2009/2010 (Kilde:
Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA)
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Figur 4 viser korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunale barnehager, og vi
ser at kommunen bruker betydelig mer per barn i kommunale barnehager enn
sammenligningskommunene. Kommunen har også hatt en relativt stor økning i disse utgiftene
i de aktuelle årene, fra henholdsvis kr 177 416 i 2008 til kr 195 758 i 2010. Assisterende
rådmann påpeker imidlertid at kommuner i det samiskspråklige forvaltningsområdet16 får
betydelige tilskudd fra Sametinget, noe som fører til at brutto utgifter blir høyere enn i
kommuner utenfor forvaltningsområdet.

16

Forvaltningsområdet for samisk språk er de kommunene som Kongen i forskrift har fastsatt at skal inngå i
forvaltningsområdet for samisk språk, jf. sameloven § 3-1
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For øvrig viser tall hentet fra KOSTRA at andelen av barn i kommunale barnehager i forhold
til alle barn i barnehage (i kommunen) har gått ned 12,2 prosentpoeng fra 2008 til 2010, fra
henholdsvis 68,7 % til 56,5 %.
Figur 5: Netto driftsutgifter per barn i barnevernet, 2008/2009/2010 (Kilde: Statistisk Sentralbyrå/KOSTRA)
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Av figur 5 ser vi at Kautokeino kommunes netto driftsutgifter per barn i barnevernet17 har hatt
en markant nedgang fra 2008 til 2010; fra kr 137 302 til kr 99 174, hvilket tilsvarer en
nedgang på 27,7 %. Kommunen ligger likevel over gjennomsnittet for
sammenligningskommunene.

2.4 Vurderinger
Med få unntak ligger Kautokeino over snittet for sammenligningskommunene. Kautokeino
kommune har de høyeste driftsutgiftene til barnehagesektoren og de høyeste driftsutgiftene
per barn i kommunal barnehage. Også driftsutgiftene per barn i barnevernet ligger over snittet
for kommunene vi sammenligner med.
Regnskapet for enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune viser en økning og et
betydelig merforbruk i undersøkelsesårene. I 2010 hadde enheten et merforbruk på 3,2
millioner kroner i forhold til budsjett. I årsmeldingen for 2010 heter det at overskridelsene
skyldes økte lønnsutgifter. Kommunen har opplevd en økning av barn med ekstraordinære
behov i de kommunale barnehagene, også i Máze barnehage. Barneverntjenesten har opplevd
en økning i antall saker, samtidig som to av de ansatte har hatt permisjon i forbindelse med
studier. Dette har medført store utgifter knyttet til overtid.

17

Kommunens driftsutgifter inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede
tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie
inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og indikatoren viser dermed også prioritering
av disse inntektene.
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2.5 Konklusjon
Hvordan er enheten organisert?
Enhet for kultur og barnehager ledes av en enhetsleder, og er en av totalt elleve
resultatenheter i Kautokeino kommune. Enheten har ansvar for kommunale barnehager,
barneverntjenesten, PPT, folkebiblioteket, kulturskole, bygdekino, aktivitetssentre for eldre og
kulturarrangementer. Enhet for kultur og barnehager har mange og til dels svært ulike
tjenester. Den største tjenesten er barnehagene, der fem av i alt sju barnehager i Kautokeino
kommune er underlagt enheten. Enheten er også tilsynsmyndighet for alle barnehagene i
kommunen.
Hvordan er bemanningssituasjonen?
I undersøkelsesårene har bemanningssituasjonen i enheten vært utfordrende og preget av
omfattende bruk av vikartjenester, overtid og statlige tjenester. Utviklingen i sykefraværet har
vært positivt. Det er likevel verd å påpeke at sykefraværet i både enhet for kultur og
barnehager og i kommunen generelt er relativt høyt.
Hvordan er ressursbruken?
Regnskapstallene for enhet for kultur og barnehager viser et betydelig merforbruk i
undersøkelsesårene. Revisjonen finner særlig merforbruk på områder knyttet til lønnsutgifter,
og spesielt i forbindelse med overtidsbetaling og kjøp av vikartjenester. Samlet sett ligger
Kautokeino kommune over gjennomsnittet for kommunene vi har sammenlignet med.
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Her har vi undersøkt hvorvidt enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune har
etablert gode planleggings- og økonomistyringsrutiner, herunder hvordan budsjettprosessen er
organisert, i hvilken grad de budsjettansvarlige er involverte i budsjettprosessen og om
kommunen har verktøy som sikrer gjennomføringen av en løpende økonomisk planlegging.
Videre har vi undersøkt om enhetens budsjett er realistisk og fullstendig, og hvorvidt
kommunen har tilfredsstillende systemer for internkontroll og rapportering.

3.1 Har kommunen etablert gode planleggings- og
økonomistyringsrutiner?
3.1.1 Hvordan organiseres budsjettprosessen?
3.1.1.1 Faktabeskrivelse
Det framkommer av økonomireglementet for Kautokeino kommune18 at budsjettarbeidet
starter i juli. Ansvaret for at det utarbeides en helhetlig økonomiplan/årsbudsjett ligger hos
rådmannen. Med grunnlag i kommuneplanens langsiktige del utarbeides en økonomiplan og
årsbudsjett. Videre utarbeider rådmannen en konsekvensjustert budsjettoversikt19 der
enhetenes foreløpige rammer foreslås. I juli sender rådmannen ut et budsjettrundskriv for
utarbeidelse av økonomiplanen og årsbudsjett med vedtak i desember. Med utgangspunkt i
foregående års regnskap, utarbeider enhetene sine forslag til årsbudsjett innenfor sine
rammeområder i henhold til gjeldende budsjettforskrifter. Med bakgrunn i
økonomireglementet kan tidsplanen for budsjettarbeidet illustreres slik det framgår av figuren
under.
Figur 6: Tidsplan for budsjettarbeidet, jf. økonomireglementet

Ca. 13. juli:
Budsjettrundskriv fra
rådmannen til enhetene

Juli/september:
Administrativ behandling i
enhetene - budsjettforslag
utarbeides

Ca. 10. november:

Ca. 20. november:

Rådmannens
budsjettforslag ferdigstilles
og legges fram.

Formannskapet innstiller
overfor kommunestyret på
budsjett.

Ca. 15. september:
Frist for budsjettforslag fra
enhetene. Rådmannen
bearbeider
budsjettforslagene.

Ca. 15. desember:
Kommunestyret behandler
og vedtar budsjett.

18

Vedtatt av kommunestyret 16. august 2001
Med utgangspunkt i inneværende års budsjett vises konsekvensene av å opprettholde dagens driftsaktiviteter
gjennom hele perioden. I tillegg er enhetsplaner og investeringer som kommunestyret har vedtatt ved forrige
rullering av økonomiplanen, lagt inn (Kilde: Økonomireglementet for Kautokeino kommune).
19
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3.1.2 I hvilken grad involveres de budsjettansvarlige i budsjettprosessen?
3.1.2.1 Faktabeskrivelse
I Kautokeino kommune utarbeider rådmannen et detaljert budsjett som sendes til behandling i
enhetene. Enhetens utgifter til fast lønn beregnes ut fra antall ansatte, stillingsprosent,
nåværende lønn og forventet lønnsøkning, og beregningen foretas av rådmann, rådmannens
stab og økonomiavdelingen. Enhet for kultur og barnehager har ikke en rolle i beregningen og
budsjetteringen av fast lønn for ansatte i avdelingene som inngår i enheten. Enhetsleder
understreker at lønnsutgiftene spiser mer og mer av det totale budsjettet uten at det foretas
økning av budsjettet parallelt med lønnsøkningene. Enhetsleder forklarer videre at det er
foregående år som utgjør grunnlagsdata for neste års budsjett. Han forklarer at standard
prosedyre er å beholde budsjettet som foregående år, og at det kun foretas endringer i
rådmannens budsjettforslag dersom noen kommer med noe særdeles viktig. Han tilføyer at
avdelingene som er underlagt enheten i liten eller ingen grad medvirker i budsjettarbeidet, og
at mange av avdelingslederne synes det er greit å slippe dette arbeidet. Det framgår også av
samtale med assisterende rådmann i kommunen at avdelingene som hører inn under de
enkelte enhetene i liten eller ingen grad er involverte i budsjettprosessen. En av
avdelingslederne som ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen ga imidlertid uttrykk for
at hun gjerne skulle hatt mer innflytelse på budsjettprosessen. En annen avdelingsleder er
delvis delaktig i budsjettprosessen. Begge avdelingslederne understrekte ønsker og behov for
mer kompetanse og bedre kunnskap vedrørende budsjett, regnskap og økonomi.
3.1.3 Har kommunen verktøy som sikrer gjennomføringen av en løpende
økonomisk planlegging?
3.1.3.1 Faktabeskrivelse
Kautokeino kommune benytter økonomistyringssystemet Agresso til daglig, og programmet
Arena i forbindelse med budsjettarbeid. Disse programmene er viktige verktøy som inngår i
kommunens koordinering, styring og kontroll av økonomien. I intervju forteller en av
informantene at hun, etter å ha ønsket det over lengre tid, nå har fått kursing i og tilgang til
Agresso. Informanten gir likevel uttrykk for at det er ønskelig å heve egen
økonomikompetanse gjennom kurs eller studier, men at det er lite trolig at man vil få
gjennomslag for et slikt ønske. En annen informant forteller at hennes avdeling kan se eget
budsjett og forbruk ved hjelp av Agresso, men at hun mangler opplæring, kunnskap og
kompetanse for å benytte seg av økonomistyringsprogrammet. Informanten gir uttrykk for at
dette oppleves som frustrerende, da kursing har vært ønsket og etterspurt gjentatte ganger uten
at dette har blitt fulgt opp. Hun beskriver hvordan hun har vært avhengig av hjelp fra andre
når hun møter problemer eller utfordringer knyttet til arbeid med
økonomistyringsprogrammet, og gir uttrykk for at hun ikke har kompetanse i programmet.
3.1.4 Vurderinger
Budsjettansvarlige i kommunene må ha tilstrekkelig kunnskap om sammenhenger i
kommunens økonomi. God økonomisk styring forutsetter at alle med budsjettansvar ser de
økonomiske konsekvensene av sine beslutninger, og at de har grunnleggende innsikt i
økonomiske sammenhenger.
Det framgår av teori som omhandler internkontroll at god økonomistyring også forutsetter at
ansvarlige har tilgang til økonomisk styringsverktøy. Dette muliggjør oppfølging av eget
forbruk. Revisjonens undersøkelser viser at enhet for kultur og barnehager har tilstrekkelige
verktøy som skal bidra i økonomistyringen, men at det er relativt store variasjoner i tilgang,
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opplæring og kompetanse vedrørende økonomistyringsprogrammet Agresso, som benyttes i
det daglige økonomiarbeidet. Kommunen og enheten bør utarbeide klare regler for hvem som
skal/må ha tilgang til økonomistyringssystemet. Videre viser revisors gjennomgang at
enhetsleder og avdelingsledere har tilgang til Agresso, men kompetansen når det gjelder å
benytte verktøyet varierer. Undersøkelsene tyder på at flere mangler kunnskap for å utnytte
mulighetene i økonomistyringsverktøyet.
Avdelingene som hører inn under enheten er i liten eller ingen grad involverte i
budsjettprosessen. Felles for avdelingslederne som har blitt intervjuet i forbindelse med
undersøkelsen er at de ønsker mer kunnskap, kompetanse og involvering i økonomiske
prosesser som involverer deres avdeling.
3.1.5 Delkonklusjon
Kautokeino kommune har nedfelt rutiner og organisering av budsjettprosessen i sitt
økonomireglement. Imidlertid er ansattes tilgang og kompetanse vedrørende
økonomistyringsprogrammet varierende og til dels mangelfull. Enkelte avdelingsledere
opplever at de ikke har likeverdig tilgang og opplæring i programmer som benyttes.
Mangelfull opplæring, kompetanse og kunnskap omkring økonomistyringsprogrammet
begrenser mulighetene til å utnytte økonomistyringssystemet fullt ut. På sikt må det være et
mål å lære opp og ansvarliggjøre avdelingslederne til å ta aktivt del i økonomistyringen.

3.2 Er budsjettet realistisk?
3.2.1 Revisjonskriterier
For at kommunens budsjett skal være fullstendig, er det en forutsetning at det er budsjettert på
samtlige vesentlige poster. Kommuneloven § 46 nr. 3 slår fast at kommunens budsjett skal
være realistisk, og fastsettes på grunnlag av forventede inntekter og utgifter i budsjettåret. Et
realistisk budsjett må derfor være fullstendig og basert på forventet utvikling.
3.2.2 Faktabeskrivelse
Tabell 8: Forholdet mellom budsjett og regnskap, Máze barnehage, 2008/2009/2010 20

2008
Regnskap
Budsjett*
1 092 356
451 409
640 947 (142 %)

2009
Regnskap
Budsjett*
1 241 516
312 929
928 587 (297 %)

2010
Regnskap
Budsjett*
686 655
355 705
330 950 (93 %)

*Regulert budsjett

Tabell 7 viser forholdet mellom budsjett og regnskap for Máze barnehage for 2008, 2009 og
2010. Sammenligningen av budsjett og regnskap for barnehagen for de aktuelle årene viser et
merforbruk i forhold til regulert budsjett. I 2008 var merforbruket på 142 %, mens det i 2009
var på hele 297 %. I 2010 var merforbruket på 93 %.
Som nevnt i kapittel 2.2.3, har Máze barnehage hatt Vikarutgifter i tillegg til fast lønn i
samtlige undersøkelsesår. Til tross for at dette er en relativt stor årlig utgiftspost for
barnehagen, viser imidlertid revisjonens undersøkelser at denne utgiften er utelatt fra
20

Tallene er hentet fra avdelingsnivå i kommunens detaljerte årsregnskap, og er oppgitt i netto.
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budsjettet for 2009 og 2010. På oppfølgingsspørsmål forklarer en av informantene at den
aktuelle utgiftsposten skyldes sykefravær og ekstra ressursbehov. Videre forklarer
informanten at barnehagen har vært delt i en utbyggingsperiode, slik at de har hatt to
avdelinger i to ulike lokaler, med et relativt stort antall barn og barn med ekstra ressursbehov.
Selv om det ikke er mange barn per avdeling, må det av sikkerhetsmessige årsaker alltid være
to ansatte per avdeling. På bakgrunn av dette har det vært behov for ekstra ressurser til begge
avdelingene.
Tabell 9: Forholdet mellom budsjett og regnskap, barneverntjenesten, 2008/2009/201021

2008

2009

2010

Regnskap
Budsjett*
5 878 002
4 198 796
1 679 206 (40 %)

Regnskap
Budsjett*
5 060 445
4 011 028
1 049 417 (26 %)

Regnskap
Budsjett*
6 278 246
4 030 817
2 247 429 (56 %)

*Regulert budsjett

Tabell 8 viser forholdet mellom budsjett og regnskap for barneverntjenesten for 2008, 2009
og 2010. Tallene viser at det var et merforbruk på 40 % for 2008, men at merforbruket gikk
ned 14 prosentpoeng – til 26 % i 2009. I 2010 var merforbruket på 56 %, en økning
tilsvarende 30 prosentpoeng.
Som tabellene over viser har det vært merforbruk i forhold til vedtatt budsjett i begge
avdelingene i enhet for kultur og barnehager som inngår i undersøkelsen. Det framgår av
revisors beretning for 2010 at kultur og barnehager er et av områdene der disposisjoner som
ligger til grunn for regnskapet ikke er i samsvar med budsjettvedtak. Gjennomgang av
regnskapstall for Máze barnehage viser at barnehagen har relativt store merforbruk i forhold
til budsjett på lønnsutgifter. Merforbruket var høyest i 2009, men dette merforbruket ble
halvert i 2010. Forklaringen på merforbruket, gitt i intervju, tertialrapporter og årsrapporter, er
blant annet en økning i antallet ressurskrevende barn. Videre har barnehagen tre barn under
PPT, hvilket medfører økte ressursbehov.
Barneverntjenesten har hatt store utfordringer. Tjenesten har hatt store merforbruk i
undersøkelsesårene, og i følge intervju, tertialmeldinger og årsrapporter skyldes dette en
markant økning i antall saker, store utgifter knyttet til rettsaker og sakkyndige utredninger.
Antall fosterbarn har også økt, og tjenesten har hatt store utgifter til fosterhjemsgodtgjørelser,
fosterhjemsbesøk og reisevirksomhet knyttet til besøkene. I 2010 stod
fosterhjemsgodtgjørelsene alene for om lag 1,5 millioner kroner av enhetens merforbruk.22
Samlet stod funksjonene bidrag barnevern og kjøp av tjenester fra staten23 for i overkant av
1,2 millioner kroner av enhetens merforbruk det samme året. Økningen i antall saker har ikke
medført økning av budsjett. For barneverntjenesten er det kjøp av konsulenttjenester og kjøp
av tjenester fra staten som står for de største overskridelsene de siste tre årene. Budsjettet for
2010 inneholder kommentarer knyttet til at barneverntjenesten har behov for økning av
stillingsressurser, en økning som er budsjettert med i 2011-2013.
I intervju framkommer det også at barneverntjenesten har store utgifter knyttet til å leie inn
tolk i forbindelse med rettsaker. Informanten forteller at dette spiser mye av budsjettet. En
gjennomgang av regnskap viser imidlertid at kostnadene som er ført på tolketjenester totalt
21

Tallene er hentet fra avdelingsnivå i kommunens detaljerte årsregnskap, og er oppgitt i netto.
Regulert budsjett: kr 820 000, regnskap: kr 2 316 776.
23
Utbetalinger til Bufetat.
22
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var på kr 10 980 for treårsperioden. Videre viser vår gjennomgang at barneverntjenesten har
kostnadsført kr 70 425 på kjøp av språktjenester i 2009.
Barneverntjenesten reguleres av flere lover, som pålegger oppgaver og tidsfrister. Leder av
barneverntjenesten forklarer: «Oppgavene er lovpålagte og budsjettet for lavt. Jeg kan jo ikke
be saksbehandleren om å bryte loven!» Hun forklarer videre at kommunen fram til 2008 ikke
innfridde krav i barnevernloven. Barnevernet hadde langt færre saker og utførte blant annet
ikke hjemmebesøk. Driften var da innenfor budsjett.
Både enhetsleder og avdelingslederne betegnet budsjettet som urealistisk. En av informantene
forklarte at: “Det er vanskelig å skulle holde seg innenfor budsjettet når budsjettet er
urealistisk til å begynne med.”
3.2.3 Vurderinger
Det framgår av kommuneloven § 46 nr. 3 at årsbudsjettet skal være realistisk. Sammenligning
av budsjett og regnskap for de siste tre årene viser merforbruk for enhet for kultur og
barnehager som helhet, men også for avdelingene som inngår i vår undersøkelse. Våre
undersøkelser viser at budsjettene ikke er realistiske i forhold til driftsnivå og foregående års
regnskapstall. Kommuneloven § 46 nr. 3 slår fast at kommunens årsbudsjett skal bygge på de
inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Utgifter til fast lønn bør
kunne beregnes med relativt stor sikkerhet, mens utgifter knyttet til vikartjenester og overtid
kan være vanskeligere å beregne da dette er utgifter som påvirkes av mange faktorer,
eksempelvis sykefravær, ressurskrevende brukere, økning og variasjon i saker og lignende.
Máze barnehage og barneverntjenesten har de tre siste årene hatt store merforbruk knyttet til
fast lønn. Dette kan tyde på underbudsjettering eller manglende økonomikompetanse.
Det framgår av kommuneloven § 46 nr. 3 at kommunens budsjett skal være fullstendig. I dette
ligger det at alle kjente inntekter og utgifter skal inngå i årsbudsjettet, og det er et minstekrav
at ingen større budsjettposter er utelatt. Det framgår av regnskapstallene for
barneverntjenesten for 2010 at det ikke er budsjettert med kjøp av tjenester fra staten, til tross
for at dette har vært en stor utgiftspost foregående år. I 2010 var merforbruket knyttet til kjøp
av statlige tjenester på rundt 860 000 kr.
Máze barnehage har ikke budsjettert for Vikarutgifter i tillegg til fastlønn, til tross for at dette
er en relativt stor årlig utgift for barnehagen. En slik utelatelse av viktige budsjettposter vitner
om ufullstendighet i budsjettet. Det er kritikkverdig at barnehagen går utover sin myndighet
ved å bruke midler det ikke er budsjettert for. Det er også kritikkverdig at det ikke har vært
foretatt justeringer i budsjettet i henhold til disse utgiftene.
Det er imidlertid verd å påpeke at det kan være vanskelig å budsjettere på forhold knyttet til
rettighetsbaserte tjenester. Avdelingslederne vi har snakket med i forbindelse med
undersøkelsen gir uttrykk for at det er en målsetning å styre innenfor budsjettet, men dersom
økonomiske og faglige hensyn settes opp mot hverandre så vil det faglige gå foran det
økonomiske. Som en av informantene sa: “Det faglige kommer først, det økonomiske er
sekundært.”
3.3.3 Delkonklusjon
Etter revisjonens vurderinger har ikke budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for
kultur og barnehager vært fullstendige eller realistiske i årene 2008, 2009 og 2010 i forhold til
driftsnivå. Undersøkelsene viser at det ikke er tatt høyde for vekst i antall brukere, og at det
heller ikke er tatt høyde for barn med ekstra behov. Tiltakene som er iverksatt på bakgrunn av
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 25

Rutiner og økonomistyring i enhet for kultur og barnehager

ressurskrevende barn er ikke budsjettert for. Revisjonen har videre funnet at viktige
budsjettposter enten er utelatt eller sterkt underbudsjettert.

3.3 Er det etablert en betryggende kontroll?
3.3.1 Revisjonskriterier
Kommuneloven § 23. 2 fastslår at rådmannen har ansvar for å etablere et tilfredsstillende og
formalisert internkontrollsystem. Beste praksis og anerkjent teori om internkontroll tilsier at
internkontroll er sammensatt av fem sammenhengende komponenter: kontrollmiljø,
risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon, og oppfølging og
overvåkning. Internkontroll er et krav både i kommunale og statlige virksomheter, og skal i
prinsippet være integrert med øvrige styringssystemer i virksomheten.24
3.3.2 Faktabeskrivelse
Det framgår av intervju med assisterende rådmann at det ikke er etablert et formalisert
internkontrollsystem for kommunens økonomi, utover attestasjons- og anvisningsmyndighet
og økonomireglement. I intervju forklarer enhetsleder at han har valgt å beholde det aller
meste av anvisningsmyndigheten selv, og at dette er en måte å kontrollere og overvåke
økonomien i enheten på. Det framgår av økonomireglementet at den som innehar
anvisningsmyndighet kan utstede attestasjonsmyndighet til en eller flere av sine
medarbeidere. Enhetsleder har gitt ansatte attestasjonsfullmakter på enkelte ansvarsområder.25
I økonomireglementet heter det at: «Den som attesterer må forsikre seg om at det er
budsjettmessig dekning for beløpet, og at det for øvrig er sikkert grunnlag for å anbefale
utbetaling.»26 Videre heter det at attestasjonsmyndigheten skal gis skriftlig og kopi skal
sendes til rådmannen, fagsjef for regnskap samt revisor.
Det er ikke gjennomført risikoanalyser av økonomien og kartlegging av faktorer som kan
medføre budsjettoverskridelser.
Enhetsleder forteller at han kommuniserer med avdelingsledere ved behov, og at informasjon
og kommunikasjon skjer på initiativ fra begge parter. Han forteller videre at det avholdes
møter, både internt i enheten men også med andre enheter, der det informeres om enhetens og
kommunens situasjon. Han beskriver møtene som avholdes mellom han og avdelingslederne
som relativt uformelle. Enhetsleder trekker fram de faglige og sosiale gevinstene ved at en
stor del av enheten nå er samlokalisert i kulturhuset. Assisterende rådmann forteller om god
kommunikasjonsflyt mellom kommuneadministrasjonen og enhetslederne. Avdelingslederne
som har blitt intervjuet i forbindelse med undersøkelsen forteller at behovet for møter med
ledelsen er ulike, og at de tar kontakt med ledelsen ved behov. Dette oppleves av begge som
uproblematisk. Avdelingslederne beskriver enhetslederens videreformidling av informasjon
fra administrasjonen som god.

24

Busch, Johnsen og Vanebo (2009): Økonomistyring i det offentlige, s. 240
Dokumentasjon på attestasjonsfullmakter revidert 31. oktober 2011. Her framgår det at attestasjonsfullmakter
er gitt ledere for avdelingene som omfattes av revisjonens undersøkelse.
26
Økonomireglement for Kautokeino kommune, punkt 4.1, s. 20
25
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Kommunens økonomireglement ble utarbeidet og vedtatt i 2001, og sist ajourholdt i 2004.
Formålet med økonomireglementet er:
-

Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem
Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen
Å bidra til en bedre økonomistyring
Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag
Å dokumentere noen viktige økonomirutiner27

Enhetslederne skal rapportere til kommunens strategiske ledelse syv ganger i året, med
månedsrapporter i april, august, oktober og januar, tertialrapporter i mai og september, og
årsrapport i mars (året etter). Rapporteringen omhandler status på områdene
økonomiplan/handlingsplan/virksomhetsplan inkludert HMS-plan, økonomi (regnskap og
budsjett), medarbeidere (sykefravær korttid/total, gjennomførte medarbeidersamtaler).
Rådmannen forsøkte å innføre månedsrapportering senest i 2010, og det ble da utarbeidet
skriftlige rutiner for rapportering av budsjettforbruk. Det framgår av rutinebeskrivelsen at:
“Enhetslederne skal ta ut saldolister over forbruket hver måned for å kontrollere avvik. Avvik
behandles enhetsvis på den måten at enhetsleder i samråd med den anvisningsattestasjonsansvarlige: fagleder, styrer, rektor eller lignende samtaler om avviket og
regulerer inn avviket ved å gjennomføre egnet tiltak. Etter dette gis det skriftlig rapport til
rådmannen om det er aktuelt med tiltak på kort og lang sikt som må gjennomføres for å
opprettholde netto budsjettbalanse for det respektive rammeområdet.”
Revisjonens undersøkelser viser imidlertid at rutinen for månedlig rapportering og oppfølging
ikke følges. Rutinen er heller ikke nedfelt i kommunens økonomireglement.
3.3.3 Vurderinger
Enhet for kultur og barnehager har hatt relativt høyt sykefravær, mangel på fagfolk og følgelig
høy bruk av vikartjenester og statlige tjenester. Videre har ansatte i enheten varierende og til
dels mangelfull tilgang til og kompetanse vedrørende økonomistyringsprogrammet som
benyttes. På bakgrunn av dette er det rimelig å anta at forutsetningene for internkontroll og
god økonomistyring ikke har vært de beste i enhet for kultur og barnehager i de siste tre årene.
I følge teori om internkontroll (COSO) er kontrollmiljøet, det vil si menneskene i
virksomheten og deres egenskaper, holdninger og kompetanse, den grunnmuren som et
internkontrollsystem bygger på. På grunn av et økende ressursbehov og relativt høyt
sykefravær, kan en si at grunnmuren har vaklet og at forutsetningene for internkontroll og god
økonomistyring ikke har vært de beste i enhet for kultur og barnehager i undersøkelsesårene.
De lederne vi har snakket med uttrykte imidlertid et ønske om å styre etter budsjett, men sa
samtidig at budsjettene de siste årene ikke hadde vært realistiske.
Rutiner for anvisninger og attestasjoner eksempler på kontrollaktiviteter som skal sikre
gjennomføring av ledelsens direktiver. Kommunen bør imidlertid etablere rutinebeskrivelser
som omhandler de viktigste økonomiprosessene, og rutinebeskrivelsene bør inneholde en
beskrivelse av kontrollaktiviteter på områder der det er høy risiko. Prinsippet som omhandler
arbeidsdeling må ivaretas, og utførelsen av kontroll må framkomme klart og tydelig.28
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Økonomireglement for Kautokeino kommune, punkt 1.2, s.4
Rapport til Kommunal- og Regionaldepartementet: Internkontroll i kommuner
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Risikovurderinger omhandler identifisering og analyse av risiko som er relevant når det
gjelder oppnåelse av virksomhetens målsettinger. Revisjonens undersøkelser viser at det ikke
har vært gjennomført risikovurderinger knyttet til kommunens økonomi. I dette ligger det at
det ikke er foretatt en kartlegging av faktorer som kan føre til at man ikke klarer å holde
driften innenfor budsjettet. Det er heller ikke etablert kontrollaktiviteter som skal sikre at
budsjettrammen overholdes.
Den formelle informasjonen og kommunikasjonen foregår gjennom møter og faste rutiner for
rapportering. I tillegg gir avdelingslederne uttrykk for at det er relativt uproblematisk å
kontakte ledelsen ved behov.
Ifølge rammeverk for god internkontroll skal informasjon være tilstrekkelig, aktuell, nøyaktig
og pålitelig, samt tilgjengelig. Økonomireglementet for Kautokeino kommune ble utarbeidet
og vedtatt i 2001, og ble sist oppdatert i 2004.
Oppfølging og overvåkning av enhetens økonomi og budsjett skjer blant annet gjennom
enhetens faste rapportering til kommunens strategiske ledelse. Revisjonen har tilgang til
dokumentasjon som tar for seg rutiner for månedlig rapportering av budsjettforbruk fra
enhetene til rådmannen.29 Vår undersøkelse viser imidlertid at rutinen for månedlig
rapportering og oppfølging av denne rapporteringen ikke følges, og det er dermed relevant å
stille spørsmål ved lojaliteten til de formaliserte rutinene. Dette er en svakhet ved
internkontrollen i enhet for kultur og barnehager.
3.3.4 Delkonklusjon
Revisjonens undersøkelser viser at enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune
ikke har et dokumentert system for internkontroll etter de kravene som her er satt. Det bør
etableres en internkontroll på området økonomistyring, og denne internkontrollen bør
dokumenteres i en form og et omfang som er nødvendig. Ved etablering av et
internkontrollsystem er det hensiktsmessig og viktig at dette er et system som er i kontinuerlig
utvikling og som gir praktisk nytteverdi. I dette ligger det at det må følges opp og at det må
vedlikeholdes. Videre må systemet være tilgjengelig og ha effekt. Suksessfaktorer for en
levende og løpende internkontroll er kontinuerlige prosesser og kontinuerlige aktiviteter.
Uformelle kontrollhandlinger er ikke tilstrekkelig, og eksisterende kontroller synes i for liten
grad å være basert på systematiske risikovurderinger. Risikovurderinger av virksomheten er
en svært viktig del av internkontroll. Det samme er aktuell informasjon. Kommunens
økonomireglement har ikke har vært gjenstand for revidering og oppdatering siden 2004.

3.4 Er rapporteringen tilfredsstillende?
3.4.1 Revisjonskriterier
Det framgår av bestemmelsene i kommuneloven § 47 og forskrift om årsbudsjett § 10 at det
bør være en jevnlig rapportering om økonomiutviklingen internt i kommuneadministrasjonen.
Videre fastslår de nevnte bestemmelsene også at rådmannen plikter å rapportere til
kommunestyre om utviklingen av inntekter og utgifter i forhold til vedtatt årsbudsjett. Med
dette menes det at det skal være en rapportering internt i administrasjonen så vel som til
politisk nivå i kommunen.

29

Datert 25. oktober 2010.
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3.4.2 Faktabeskrivelse
Kautokeino kommune har nedfelt i sitt økonomireglement at det skal gjennomføres periodisk
rapportering i kommunen. Av økonomireglementet framgår det at kommunestyret skal
behandle tre regnskapsrapporter per år; tertialrapport per 30. april, tertialrapport per 30.
august, samt årsregnskap innen 30. juni. Revisjonens undersøkelser viser at det er etablert
rutiner for rapportering fra enheten til administrasjonen. Enhetsleder rapporterer til
rådmannen syv ganger i året,30 hvilket inkluderer kvartalsrapportering, tertialrapportering
samt årsrapport. Rutinen er dokumentert i form av rapporteringsskjema fra tjenesteenhetene
der de fastsatte datoene for frist av innsendelse av skjema framkommer. Datoene som framgår
av rapporteringsskjemaet er imidlertid ikke de samme som i økonomireglementet.
I rapporteringsskjemaet skal enhetsleder blant annet kommentere enhetens økonomiske status,
herunder forbruk i forhold til budsjett, endringer innenfor egen budsjettramme samt eventuelt
behov for endring av netto ramme (må behandles politisk).
Det framgår av intervju at rapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter og
årsrapporter til kommunestyret. I tertialrapportene skal det framgå hvorvidt virksomheten
holdes innenfor de vedtatte budsjettrammene, og forslag til tiltak dersom budsjettbalansen må
gjenopprettes.
Revisors gjennomgang av sakslister og møteprotokoller fra henholdsvis kommunestyremøter
og formannskapsmøter for de siste tre årene viser at det har vært en rutinemessig rapportering
gjennom kvartalsrapporter, tertialrapporter samt årsrapporter. Kommunestyret i Kautokeino
kommune har avholdt fra fire til fem møter i året de siste tre årene. Under møtet som avholdes
i juni blir blant annet årsregnskap og årsrapport for foregående år behandlet. Tertialrapport for
1. tertial og budsjettregulering behandles på samme møte. 2. tertial og budsjettregulering
behandles på møtet i oktober. I tertialrapportene framkommer regnskapstall og periodisert
budsjett, samt nøkkeltall med kommentarer. Rapporteringsskjemaene fra tjenesteenhetene (se
foregående beskrivelse av innhold i rapporteringsskjema) inngår som en del av
tertialrapportene.
3.4.3 Vurderinger
Bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett pålegger rådmannen å legge fram
rapporter for kommunestyrer som viser utviklingen i utgifter og inntekter gjennom året.
Kommuneloven med forskrifter har ingen bestemmelser som pålegger rapportering internt i
administrasjonen, men dette er et viktig element i anerkjent teori om internkontroll og en
naturlig del av budsjettkontrollen.
I Kautokeino kommune er det etablert rutiner for økonomisk rapportering til
administrasjonen. Rutinen innebærer fastsatte datoer for innsendelse av rapporteringsskjema
fra de enkelte tjenesteenhetene til kommunens strategiske ledelse. Rutinen omhandler også
omfang av rapportering, med fastsatte punkter som skal kommenteres av enhetsleder.
Revisjonens undersøkelser viser at dette er en velfungerende rutine. Det er likevel verd å
påpeke at rutinen ikke er nedfelt i økonomireglementet, og at dette kan bidra til en sterkere
forankring.
Det framgår videre av revisjonens undersøkelser at rapporteringen til politisk nivå i
kommunen er i tråd med bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Det kan
30

15. april, 10. mai (1. tertialrapport), 15. august, 10. september (2. tertialrapport), 15. oktober, 31. januar
(påfølgende år), 15. mars (påfølgende år, årsrapport)
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imidlertid stilles spørsmål ved om det er sent å legge 1. tertialrapport fram for kommunestyret
i juni, da hensikten med rapporteringen er budsjettstyring.
3.4.4 Delkonklusjon
Rapporteringen fra enheten til kommunens strategiske ledelse er i tråd med etablert rutine for
rapportering. Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i tråd med regelverket.

3.5 Oppsummerende vurderinger
Det er avslutningsvis verd å påpeke at økonomistyring innenfor enhet for kultur og
barnehager ikke kan isoleres fra økonomistyringen i kommunen som den er en del av. I
intervju understreket assisterende rådmann denne helheten og viktigheten av at samtlige
enhetsledere i kommunen ser kommunen som helhet og sitt ansvar for denne helheten.
Som nevnt innledningsvis er det viktig å påpeke at kommunens virksomhet må ses i en
kontekst av omgivelser der det er mange faktorer som spiller inn. Disse faktorene påvirker
økonomistyringen i kommunen. For det første gir lovverket rettigheter, både i forhold til
barnehagene men kanskje spesielt i forhold til barneverntjenestene. Det vil si at kommunen
ikke kan la være å gi lovpålagt hjelp selv om det fører til budsjettoverskridelser.
Barneverntjenesten har også lovpålagte frister, jf. barnevernloven § 6-9 første ledd. For å
overholde disse fristene må barnevernet ha de nødvendige ressursene. For det andre er antall
mottakere av barneverntjenester og disse mottakernes behov uforutsigbare. Kautokeino
kommune har opplevd en økning i antall barnevernssaker,31 hvor mange av sakene har
medført store utgifter i forbindelse med rettssaker og sakkyndige utredninger. Antall
fosterbarn har også vært høyt, og mange barn med ekstra omsorgsbehov har hatt behov for
forsterkede tilbud. Innenfor rammen av det uforutsigbare er det særdeles viktig med klare og
gode rutiner for budsjettarbeid, god internkontroll, samt korrekt og informativ rapportering. I
et godt system for internkontroll er det viktig at det også legges inn risikovurderinger i forhold
til de uforutsigbare elementene som kan slå inn.

3.6 Konklusjon
Har kommunen etablert gode planleggings- og økonomistyringsrutiner?
Kautokeino kommune har nedfelt rutiner og organisering av budsjettprosessen i sitt
økonomireglement. De ansattes tilgang og kompetanse vedrørende
økonomistyringsprogrammet er varierende og til dels mangelfull.
Er budsjettet realistisk?
Revisjonens undersøkelser tyder på at budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for
kultur og barnehager ikke har vært fullstendige eller realistiske i årene 2008, 2009 og 2010.
Undersøkelsene viser at det ikke er tatt høyde for vekst i antall brukere, og at det heller ikke er
tatt høyde for barn med ekstra behov. Tiltakene som er iverksatt på bakgrunn av
ressurskrevende barn er ikke regulert i budsjettet. Revisjonen har videre funnet at viktige
budsjettposter enten er utelatt eller sterkt underbudsjettert.

31

Ifølge Barnevernpanelets rapport, avgitt 28. september 2011, mottok nærmere 50 000 barn og unge på
landsbasis tiltak fra barnevernet i 2010, en økning på 7,1 fra året før. Finnmark fylke har hatt den største
økningen i forhold til folketall.
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Er det etablert en betryggende kontroll?
Revisjonens undersøkelser viser at det ikke er etablert en betryggende kontroll på
undersøkelsesområdene i enhet for kultur og barnehager. I dette ligger det at det ikke er
utarbeidet et dokumentert og etterprøvbart system for internkontroll av økonomi. Uformelle
kontrollhandlinger er ikke tilstrekkelig, og eksisterende kontroller synes i for liten grad å være
basert på systematiske risikovurderinger. Risikovurderinger av virksomheten er en svært
viktig del av internkontroll. Det samme er aktuell informasjon.
Er rapporteringen tilfredsstillende?
Rapporteringen fra enheten til kommunens strategiske ledelse er i tråd med etablert rutine for
rapportering. Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i tråd med regelverket.
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5. KONKLUSJONER
5.1 Hvordan er situasjonen i enhet for kultur og barnehager i
Kautokeino kommune?
Hvordan er enheten organisert?
Enhet for kultur og barnehager ledes av en enhetsleder, og er en av totalt elleve
resultatenheter i Kautokeino kommune. Enheten har ansvar for kommunale barnehager,
barneverntjenesten, PPT, folkebiblioteket, kulturskole, bygdekino, aktivitetssentre for eldre og
kulturarrangementer. Enhet for kultur og barnehager har mange og til dels svært ulike
tjenester. Den største tjenesten er barnehagene, der fem av i alt sju barnehager i Kautokeino
kommune er underlagt enheten. Enheten er også tilsynsmyndighet for alle barnehagene i
kommunen.
Hvordan er bemanningssituasjonen?
I undersøkelsesårene har bemanningssituasjonen i enheten vært utfordrende og preget av
omfattende bruk av vikartjenester, overtid og statlige tjenester. Utviklingen i sykefraværet har
vært positivt. Det er likevel verd å påpeke at sykefraværet i både enhet for kultur og
barnehager og i kommunen generelt er relativt høyt.
Hvordan er ressursbruken?
Regnskapstallene for enhet for kultur og barnehager viser et betydelig merforbruk i
undersøkelsesårene. Revisjonen finner særlig merforbruk på områder knyttet til lønnsutgifter,
og spesielt i forbindelse med overtidsbetaling og kjøp av vikartjenester. Samlet sett ligger
Kautokeino kommune over gjennomsnittet for kommunene vi har sammenlignet med.

5.2 Er økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager
tilfredsstillende?
Har kommunen etablert gode planleggings- og økonomistyringsrutiner?
Kautokeino kommune har nedfelt rutiner og organisering av budsjettprosessen i sitt
økonomireglement. Videre er ansattes tilgang og kompetanse vedrørende
økonomistyringsprogrammet varierende og til dels mangelfull. Det er beklagelig at ikke alle
avdelingsledere har likeverdig tilgang til opplæring i programmer som benyttes.
Er budsjettet realistisk?
Revisjonens undersøkelser tyder på at budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for
kultur og barnehager ikke har vært fullstendige eller realistiske i årene 2008, 2009 og 2010.
Undersøkelsene viser at det ikke er tatt høyde for vekst i antall brukere, og at det heller ikke er
tatt høyde for barn med ekstra behov. Tiltakene som er iverksatt på bakgrunn av
ressurskrevende barn er ikke budsjettert for. Revisjonen har videre funnet at viktige
budsjettposter enten er utelatt eller sterkt underbudsjettert. Dette vitner om urealistiske og
ufullstendige budsjett.
Er det etablert en betryggende kontroll?
Revisjonens undersøkelser viser at det ikke er etablert en betryggende kontroll på alle
undersøkelsesområdene i enhet for kultur og barnehager. I dette ligger det at det ikke er
utarbeidet et dokumentert og etterprøvbart system for internkontroll av økonomi. Uformelle
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kontrollhandlinger er ikke tilstrekkelig, og eksisterende kontroller synes i for liten grad å være
basert på systematiske risikovurderinger. Risikovurderinger av virksomheten er en svært
viktig del av internkontroll. Det samme er aktuell informasjon.
Er rapporteringen tilfredsstillende?
Rapporteringen fra enheten til kommunens strategiske ledelse er i tråd med etablert rutine for
rapportering. Rapporteringen til politisk nivå er gjennomført i tråd med regelverket.

5.3 Hovedkonklusjon
Økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager i Kautokeino kommune har hatt flere
svakheter i den reviderte perioden 2008, 2009 og 2010, og har på bakgrunn av dette ikke vært
tilfredsstillende på følgende områder:
budsjettene for de undersøkte avdelingene i enhet for kultur og barnehager har ikke
vært fullstendige eller realistiske i undersøkelsesårene
kunnskap og kompetanse i forbindelse med økonomistyringsverktøyet er både variert
og til dels mangelfull
det er ikke etablert en betryggende kontroll i form av et dokumentert og etterprøvbart
system for internkontroll av økonomi
manglende risikovurderinger av faktorer som kan medføre budsjettoverskridelser

Med utgangspunkt i de funn som er gjort i undersøkelsen, vil revisjonen anbefale Kautokeino
kommune å iverksette tiltak for å bedre økonomistyringen i enhet for kultur og barnehager
ved å:
Utarbeide realistiske budsjetter, som er fullstendige og som bygger på forventet
utvikling.
Legge til rette for at avdelingsledere og andre med økonomi- og/eller budsjettansvar
får opplæring og kompetanse i økonomistyringsprogrammet.
Utarbeide et dokumentert og etterprøvbart system for økonomisk internkontroll, som
omfatter alle nivå i kommuneorganisasjonen og som overvåkes av ledelsen.
Innføre risikovurderinger som en del av virksomhetenes rutine.
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Internett
Altinn: «Er det arbeidsgiveren som betaler sykepenger?»:
https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/drive-bedrift/arbeidsforhold/sykdomskader/sykepenger/
Statistisk Sentralbyrå (SSB): KOSTRA:
http://ssb.no/kostra/
Kautokeino kommune:
http://www.kautokeino.kommune.no
Kautokeino kommune: Barneverntjenesten:
http://www.kautokeino.kommune.no/finnmark/kautokeino/kautokeinok.nsf/0/502D8F6D0158
70BF41256CD900489696?OpenDocument
Kautokeino kommune: Enhet for kultur og barnehager:
http://www.kautokeino.kommune.no/finnmark/kautokeino/kautokeinok.nsf/id/DBD348784C3
43F5341256B9800549142?OpenDocument
Kautokeino kommune: Møteprotokoller fra formannskapet 2008-2010:
http://www.kautokeino.kommune.no/finnmark/kautokeino/kautokeinok.nsf/id/0F59F29544BF
572EC12573EC002FB8C4?OpenDocument
Kautokeino kommune: Møteprotokoller fra kommunestyret 2008-2010:
http://www.kautokeino.kommune.no/finnmark/kautokeino/kautokeinok.nsf/id/0F59F29544BF
572EC12573EC002FB8C4?OpenDocument
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Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer
Rådmannen avga høringsuttalelse den 23. mars 2012.
Av uttalelsen framgår det at rådmannen ikke har ytterligere kommentarer til rapporten utover
de tilbakemeldinger som er gitt i forbindelse med verifiseringen av faktaopplysningene i
rapporten.
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