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0. SAMMENDRAG 

0.1  Formålet med prosjektet  
 

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har formålet vært å kartlegge 

Loppa kommunes bruk av overtid. Hovedformålet har imidlertid vært å undersøke hvorvidt 

kommunen har en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket, og 

om kommunens bruk av overtid er i henhold til fastsatte rammer i regelverket.  

 

0.2  Revisors vurderinger og konklusjoner 
 

Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid? 
 

Tall hentet fra Loppa kommunes regnskap viser en økning og et merforbruk i kommunens 

utgifter til overtid for 2011, 2012 og første halvår 2013. De største avvikene finner en ved 

alders- og sykehjemmet og Parkveien 2. Ved driftsavdelingen finner en også negative 

budsjettavvik ved vannforsyningen, mens det ved avløpsanlegget er tilsvarende positive avvik 

mellom budsjett og regnskap. Revisjonen finner grunn til å påpeke at det har vært mangelfull 

budsjettregulering i samtlige undersøkelsesår for vannforsyning og avløpsanlegg. Revisjonen 

finner videre grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt utgiftene er riktig fordelt mellom disse. 

 

Kartleggingen av overtidsbruken blant ansatte i kommunen viser at det totale antallet 

overtidstimer har økt i undersøkelsesperioden.  

 

 

Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket? 
 

Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med 

regelverket? 

 

Revisjonens undersøkelser viser at Loppa kommune ikke har etablert en betryggende kontroll 

med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Dette skyldes blant annet manglende 

risikovurderinger knyttet til bruk av overtid, manglende formalisering av rutiner, uklar 

fordeling av oppgaver og ansvar, og manglende kontrollhandlinger knyttet til overtidsbruken. 

 

 

Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i regelverket? 

 

Loppa kommunes bruk av overtid er ikke i tråd med fastsatte rammer i regelverket. 

Revisjonen har avdekket 12 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser over en 

treårsperiode. 
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0.3  Anbefalinger 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør innføre systematiske risikovurderinger knyttet til overtidsbruken som 

en del av organisasjonens rutiner. 

 

 Kommunen bør etablere et system for internkontroll knyttet til bruk av overtid som 

kan overvåkes av ledelsen. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er 

i tråd med regelverket. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på 

overtidsbestemmelsene. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på 

overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå. 

 

 Kommunen bør avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til 

oppfølging og kontroll av overtidsbruk. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 
 

Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013-

2016, vedtatt av kommunestyret i Loppa den 25. oktober 2012 (sak 83/12). Det framgår av 

planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens bruk av overtid. 

 

I plan for forvaltningsrevisjon heter det at: 

 

«Reglene om arbeidstid finnes i lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 

(arbeidsmiljøloven). Reglene om overtid finnes i arbeidsmiljøloven § 10-6. Overtid reguleres 

også i tariffavtaler og arbeidsreglement for den enkelte virksomhet (kommune). Arbeid ut 

over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid. Dersom det blir 

arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid, vil 

dette være såkalt merarbeid. Det er alltid en risiko for misforstått eller feil tolkning av hva 

som menes med overtid og hva som menes med merarbeid. Dette gjelder spesielt i en hektisk 

hverdag med omstilling, sykefravær og mangel på personale. Feil eller misforstått bruk av 

overtid og merarbeid kan fort føre til brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette kan 

også fort medføre at en kommune får unødig store lønnsutgifter. Loppa kommune har et eget 

arbeidsreglement. Dette ble vedtatt av kommunestyret i september 1997. Reglementet 

inneholder bestemmelser om overtid. Kommunens har også et reglement for fleksibel 

arbeidstid (sist revidert 27. juli 2011). Loppa kommune utarbeider overtidsrapporter. Disse 

oversendes blant annet til kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). I Loppa kommunes 

tertialrapport nr.1 for 2012 rapporteres det om høy bruk av overtid. Dette gjelder for alle 

rammeområdene med unntak av sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Innenfor 

rammeområdet oppvekst og kultur rapporteres det om «en del overtid», samt at det er en del 

bruk av vikarer. Innenfor rammeområdet helse, sosial, pleie og omsorg rapporteres det om at 

lønnsutgiftene totalt sett viser en tilfredsstillende situasjon, men at det samtidig er flere poster 

som viser en «urovekkende situasjon». Det rapporteres i den sammenheng om at enkelte 

avdelinger innen tjenesteområdet har en «stor økning» ved bruken av overtid. Oppsummert 

sies det at kommunen er «bekymret over overtidsbruken i tjenesteområdet». Det rapporteres 

også om overtid innenfor rammeområdet driftsavdelingen. Dette forklares med akutte 

situasjoner som oppstår og som må løses. Området er svært vesentlig ut i fra et økonomisk 

perspektiv, men er også vesentlig i forhold til et organisatorisk perspektiv, samt ut i fra et 

bruker- og medarbeiderperspektiv.» 

 

1.1.2 Formål 

 

Formålet med undersøkelsen har vært todelt. For det første har formålet vært å kartlegge 

Loppa kommunes bruk av overtid. Hovedformålet har imidlertid vært å undersøke hvorvidt 

kommunen har en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket, og 

om kommunens bruk av overtid er i henhold til fastsatte rammer i regelverket.  
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1.2 Problemstillinger  
 

Undersøkelsen har hatt følgende hoved- og underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget 

i Loppa kommune 5. april 2013 (sak 5/13): 

 

1. Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid? 

 
Denne problemstillingen er en rent deskriptiv (beskrivende) problemstilling som presenterer fakta. 

Til denne problemstillingen er det derfor ikke satt opp revisjonskriterier. 

 

 

2. Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket? 

 

- Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd 

med regelverket? 

- Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i regelverket? 

 
Denne problemstillingen er av normativ art. Her har vi belyst hvorvidt kommunen har en 

betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Videre har vi undersøkt 

hvorvidt kommunens bruk av overtid er i tråd med fastsatte rammer som framgår av henholdsvis 

arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen. 

 

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: 

 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Hovedtariffavtalen (KS) 

 Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll (COSO-rapporten) 

 

1.3.2 Betryggende kontroll 
 

Det framkommer av kommuneloven § 23 nr. 2 at kommunens administrasjonssjef skal sørge 

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

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

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

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

internkontroll også er nedfelt i annet regelverk som regulerer virksomheten i kommunene, 
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eksempelvis forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter av 

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

 

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

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

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

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

følgende områder: 

 Målrettet og effektiv drift 

 Pålitelig regnskapsrapportering 

 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

 

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

Loppa kommune. 

 

Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter
2
: 

 

1.Kontrollmiljø 

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

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

holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet også organisering, 

ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten. 

 

2.Risikovurderinger 

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

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

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

for å kontrollere disse risikoene. 

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

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

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

fra forventet resultat". 

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

muligheter kan gå tapt? Hvor er det stor usikkerhet?  

3.Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

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

 

4.Informasjon og kommunikasjon 

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

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

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

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

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

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

2
 Kilde: COSO 
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beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt 

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

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

for sitt arbeid.  

 

5.Oppfølging og overvåkning 

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

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

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

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

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

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

 
Figur 1: Komponenter i internkontrollen (Kilde: COSO) 

 
 

1.3.3 Rammer for overtid 

 

Om bestemmelsene i arbeidsmiljøloven 
Arbeidsmiljøloven regulerer kommunens virksomhet og stiller krav til kommunen som 

arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven § 2-1 er en generell bestemmelse som omhandler 

arbeidsgivers plikter: «Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av 

denne lov blir overholdt». 

Arbeidsmiljølovens kapittel 10 omhandler arbeidstid. Av § 10-6 (1) framgår det at overtid og 

merarbeid kun er tillatt dersom det er et særlig og avgrenset behov for det. Med andre ord kan 

ikke overtid eller merarbeid benyttes som en fast ordning. Med særlig og tidsavgrenset behov 

menes det eksempelvis: 

 fravær blant arbeidstakerne som forstyrrer eller truer med å forstyrre den daglige 

driften 

 når anlegg, maskiner, råstoffer eller produkter kan ta skade 

 uventet arbeidspress 
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 særlig arbeidspress på grunn av sesongmessige svingninger eller mangel på 

arbeidskraft med spesiell kompetanse
3
 

Det framgår videre av arbeidsmiljøloven § 10-7 at det skal foreligge en oversikt som viser 

hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Denne oversikten skal være tilgjengelig for 

Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte. 

 

Arbeidstid4 utover arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid.  

Dersom det blir arbeidet ut over avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig 

arbeidstid, vil dette være såkalt merarbeid. Overtid i lovens forstand blir det først når det 

arbeides ut over dette. I arbeidsmiljøloven heter det at den alminnelige arbeidstid ikke må 

overstige:5 

 

 Ni timer i løpet av 24 timer 

 40 timer i løpet av syv dager  

 For beredskapstjeneste: Forlenging med inntil halvparten av passiv periode. Maks 

grense på 48 timer i løpet av syv dager 

 Ved passiv tjeneste kan arbeidstilsynet samtykke til inntil 13 timer i løpet av 24 timer 

og inntil 48 timer i løpet av syv dager 

 

Det framgår videre av loven at overtidsarbeidet ikke må overstige:
6
 

 

 10 timer i løpet av syv dager,  

 25 timer i fire sammenhengende uker 

 200 timer innenfor en periode på 52 uker  

 

Samtidig må den samlede arbeidstid ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i 

løpet av sju dager, jf. § 10-6 (8).7 

 

All overtid som overstiger 200 timer per år må være frivillig fra arbeidstakerens side. I tillegg 

må det være inngått avtaler med fagforening, eller foreligge en særskilt tillatelse fra 

Arbeidstilsynet. Overtidsarbeid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet må aldri overstige 400 timer 

i løpet av 52 uker.  

 

Om bestemmelsene i Hovedtariffavtalen 

Det framgår av Hovedtariffavtalen § 4 at ordinær arbeidstid regnes som: 

 37,5 timer per uke 

 35,5 timer per uke når ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20:00 og kl. 06:00 

og/eller minst hver 3. søndag, samt ved døgnkontinuerlig skiftarbeid 

 33,5 timer per uke ved helkontinuerlig skiftarbeid eller sammenlignbare 

turnusordninger 

                                                 
3
 http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78157  

4
 Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 10-1 (1). 

5
 Jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (1). 

6
 Jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (4). 

7
 Imidlertid kan grensen på 48 timer i løpet av sju dager gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, jf. 

arbeidsmiljøloven § 10-6 (8). 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78157
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Reglene om overtid framgår av Hovedtariffavtalen § 6. I virksomheter med tariffavtale kan 

arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid. Det kan 

avtales overtid på inntil: 

 15 timer i løpet av syv dager 

 40 timer i løpet av fire sammenhengende uker 

 300 timer i løpet av 52 uker 

Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare pålegges arbeidstakere som er villige til det. 

Det kan også avtales unntak fra regelen om samlet arbeidstid, men denne må ikke overstige 

16 timer i løpet av 24 timer.  

 

Om bestemmelsene i arbeidsreglementet 
Av arbeidsreglementet for Loppa kommune framgår det at «beordret overtid godtgjøres i 

henhold til Hovedtariffavtalen. Overtidsarbeid er arbeid utover normal arbeidstid og 

godtgjøres bare dersom arbeidet er spesielt pålagt og attestert av lederen for vedkommende 

avdeling, institusjon eller etatsjef. Arbeidstakere i ledende og/eller særlig selvstendige 

stillinger omfattes ikke av overtidsbestemmelsene. Avspasering av overtid skjer etter vedtatte 

retningslinjer om overtid/fleksitid/avspasering», jf. arbeidsreglementet pkt. 9. 

 

 

1.3.5 Utledning av revisjonskriterier 

Tabell 1: Utledning av revisjonskriterier 

Hovedproblemstilling Underproblemstillinger Kilder til kriterier Revisjonskriterier 

 

Hvordan er Loppa 

kommunes bruk av 

overtid? 

 

 

Ingen 

 

Ingen 

 

Ingen 

 

Er Loppa kommunes 

bruk av overtid i tråd 

med regelverket? 

 

Har Loppa kommune en 

betryggende kontroll med at 

bruken av overtid er i tråd med 

regelverket? 

 

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 

 

COSO 

 

 

 

 

 

 

Arb.miljøloven § 2-1 

 

 

 

 

 

Arb.miljøloven § 10-6 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefen skal 

sørge for at 

administrasjonen drives i 

samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede 

instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende 

kontroll. 

 

Arbeidsgiver skal etablere 

et system som sikrer at 

bestemmelsene i 

arb.miljøloven blir 

overholdt. 

 

Det skal etableres rutiner 

som sikrer at overtid kun 

benyttes dersom det er et 

særlig og tidsavgrenset 

behov for det. 
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Arb.miljøloven § 10-7 

 

 

 

Det skal foreligge en 

oversikt over hvor mye den 

enkelte arbeidstaker har 

arbeidet. 

 

 

Er Loppa kommunes bruk av 

overtid i tråd med fastsatte 

rammer i regelverket? 

 

Arb.miljøloven § 10-6 (4) 

 

 

 

Arb.miljøloven § 10-6 (5) 

 

Hovedtariffavtalen § 6 

 

 

Arb.miljøloven § 10-6 (6) 

 

 

 

Overtidsarbeid må ikke 

overstige 200 timer i løpet 

av 52 uker 

 

Overtidsarbeid etter avtale 

med tillitsvalgte må ikke 

overstige 300 timer i løpet 

av 52 uker 

 

Overtidsarbeid etter 

tillatelse fra Arbeidstilsynet 

må ikke overstige 400 timer 

i løpet av 52 uker 

 

 

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 intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse.  

 
1.4.2 Avgrensing 

 

Tidsmessig har undersøkelsen vært avgrenset til årene 2011, 2012 og første halvår av 2013. 

Videre har vi ikke tatt for oss alle virksomhetene i kommunen i vår undersøkelse av 

overholdelsen av regelverket, men foretatt et utvalg. Utvalget er foretatt med bakgrunn i de 

virksomheter der vi har avdekket mest omfattende bruk av overtid. 

 

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  
 

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

data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. For å sikre at data som samles inn er gyldige og pålitelige, vil de kvalitetssikres. 

 

Fakta i rapporten er verifisert av informantene, og rapporten er kvalitetssikret av 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor. 
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2. BAKGRUNNSOPPYSNINGER 

2.1 Organisering 
 
Den overordnede administrative organiseringen i Loppa kommune består av en 

sentraladministrasjon og tre etater. Disse er henholdsvis driftsetaten (med uteseksjon, 

renholdstjenesten, brann- og feiervesen og vaktmestere ved kommunens skoler), helse- og 

sosialetaten (med sosialkontor, legestasjon, helsesøster fysioterapeut, sykehjemmet, 

demensavdeling, PU-tjenesten, hjemmebasert omsorg og psykiatri) og oppvekst- og kulturetaten 

(med skole, barnehage, kulturskole, SFO og bibliotek). Den politiske organiseringen består av 

kommunestyret og ulike utvalg med ansvar for hver sine saksområder. Disse er henholdsvis 

formannskapet (driftsutvalget, planutvalget og administrasjonsutvalget), levekårsutvalget, og 

hovedutvalget for teknisk, plan og næring (TPN). Organiseringen av Loppa kommune kan 

illustreres slik det framgår av figuren under.  

 
Figur 2: Organiseringen av Loppa kommune 
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2.2 Bemanningssituasjon 
 

Loppa kommunes årsmeldinger for 2011 og 2012 forteller om utfordringer knyttet til 

manglende personell og rekruttering av arbeidskraft. Innenfor helse- og omsorgsetaten har det 

vært mangel på sykepleiere, og innenfor oppvekst og kultur har det vært mangel på faglærte 

lærere. 

 

2.2.1 Grunnbemanning 

 
Tabell 2: Årsverk i Loppa kommune 2011-2013 

 2011 2012 2013* 

Adm.seksjonen 

Helse og omsorg 

Oppvekst og kultur 

Driftsavd. 

Totalt 

11 

58,43 

49,02 

14,9 

144,35 

11,6 

56,23 

43,65 

17,72 

129,2 

13,1 

60,1 

42,78 

18,95 

134,93 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

I 2011 hadde kommunen 144,35 årsverk, mens det i 2012 ble oppgitt at kommunen totalt 

hadde 129,2 årsverk. Per 1. juni 2013 har kommunens totale antall årsverk økt til 134,93.  

 

 
Tabell 3: Ansatte i Loppa kommune 2011-2013 

 2011 2012 2013* 

Adm.seksjonen 

Helse og omsorg 

Oppvekst og kultur 

Driftsavd. 

Totalt 

11 

73 

54 

18 

156 

12 

76 

59 

20 

167 

14 

80 

60 

23 

177 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

Tabell 3 viser at Loppa kommune har hatt en økning i antall ansatte fra 2011 til første halvår 

2013. I løpet av perioden har antall ansatte i ulike stillinger økt med 21 personer.
8
  

 

2.3 Sykefravær 
 
Av kommunens årsmelding for 2012 framgår det at Loppa kommune har vært IA-bedrift 

siden 2002. I dette ligger det at kommunen skal sette fokus på å redusere sykefraværet, 

tilrettelegge for ansatte med redusert funksjonsevne og forsøke å øke den generelle 

pensjonsalderen. Videre framgår det av årsmeldingen at Loppa kommune har satt fokus på 

forebygging av sykmeldinger og oppfølging av sykmeldte. 
 

Tabellen på neste side viser Loppa kommunes sykefravær over en treårsperiode.   

                                                 
8
 Her er det verd å påpeke at flere ansatte har flere ansettelsesforhold i kommunen, noe som gjør at de samme 

personene telles flere ganger i beregningen over antall ansatte, jf. epost fra personalrådgiver av 4. september 

2013. 
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Tabell 4: Sykefravær i Loppa kommune 2011-2013 

 2011 2012 2013* 

Kvinner 

Menn 

Totalt 

11,5 % 

7,5 % 

10,5 % 

8,7 % 

8,7 % 

8,7 % 

8,5 % 

12,2 % 

11,3 % 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

 

Tabell 4 viser sykefraværet i kommunen fra 2011 til første halvår 2013. Vi ser at det totale 

sykefraværet hadde en nedgang fra 2011 til 2012, før vi ser en økning i 2013. Den største 

økningen ser vi blant menn, der sykefraværet har økt med 4,7 prosentpoeng fra 2011 til første 

halvår 2013.  

 

Av kommunens årsmeldinger for 2011 og 2012 framgår det at det er langtidssykemeldinger 

som i hovedsak preger fraværet. 
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3. HVORDAN ER LOPPA KOMMUNES BRUK AV OVERTID? 

3.1 Økonomi 
 
Tabell 5: Loppa kommunes utgifter til overtid 

 2011 2012 2013* 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

631 000 

2 634 763 

-2 003 763 

898 000 

3 314 007 

-2 416 007 

615 999 

1 587 420 

-971 421 

*Tallene omfatter kun første halvår 2013 

 
Tabell 5 viser Loppa kommunes utgifter til overtid i perioden fra 2011 til og med første halvår 

2013. Regnskapstallene viser negative avvik i forhold til budsjett i hele perioden. Avviket mellom 

budsjett og regnskap er størst i 2012, men regnskapstall tyder på at kommunen ligger an til et stort 

budsjettavvik også i 2013. 

 

Tabell 6 til 9 viser budsjett- og regnskapstall for overtidsbruk i henholdsvis alders- og 

sykehjemmet, Parkveien 2, vannforsyning og avløpsanlegg.9 
 

 
Tabell 6: Alders- og sykehjemmet 

 2011 2012 2013* 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

150 000 

1 466 281 

-1 316 281 

300 000 

1 636 150 

-1 336 150 

250 000 

881 093 

-631 093 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

Tabell 6 viser at alders- og sykehjemmets utgifter til overtid økte fra 2011 til 2012. Vi ser 

også en økning i budsjettallene fra 2011 til 2012. Regnskapstallene viser negative avvik i 

forhold til budsjett i alle undersøkelsesårene.  

 

 
Tabell 7: Parkveien 2 

 2011 2012 2013* 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

50 000 

426 455 

-376 455 

150 000 

513 896 

-363 896 

100 000 

187 475 

-87 475 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

Av tabell 7 kan en lese at overtidsutgiftene til Parkveien 2 økte fra 2011 til 2012. Videre viser 

regnskapstallene negative avvik i forhold til budsjett i alle undersøkelsesårene.  

 

 
  

                                                 
9
 Ansvar 3610, 3600, 4430 og 4440. 
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Tabell 8: Vannforsyning 

 2011 2012 2013* 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

30 000 

139 820 

-109 820 

30 000 

81 964 

-51 964 

30 000 

26 576 

3 424 

*Tallene omfatter kun første halvår av 2013 

 

Tabell 8 viser budsjett- og regnskapstall for vannforsyning. Regnskapstallene viser en 

nedgang i utgifter fra 2011 til 2012, men likevel negativt avvik i forhold til budsjett for de 

aktuelle årene. Regnskapstall for første halvår av 2013 viser at vannforsyningen er innenfor 

vedtatte budsjettrammer. Det er ikke foretatt budsjettreguleringer i undersøkelsesperioden. 

 
Tabell 9: Avløpsanlegg 

 2011 2012 2013* 

Budsjett 

Regnskap 

Avvik 

80 000 

9 509 

70 491 

80 000 

18 235 

61 765 

40 000 

9 341 

30 659 

 

Av tabell 9 kan vi se budsjett- og regnskapstall for avløpsanlegget over en treårsperiode. 

Regnskapstallene viser positive avvik i forhold til vedtatt budsjett i samtlige undersøkelsesår. 

Det er ikke foretatt budsjettreguleringer i undersøkelsesperioden.   

 

3.2 Overtidstimer 

 
Revisjonen har foretatt en kartlegging av overtidsbruken blant ansatte i Loppa kommune over 

en treårsperiode. Funnene framgår av tabell 10 til 12. Kartleggingen viser også at det er flere 

av de samme ansatte som går igjen i oversikten over de som har arbeidet overtid i 

undersøkelsesårene.
10

  

 
Tabell 10: Overtidstimer blant ansatte, 2011 

 Antall ansatte Antall timer 

Under 100 timer 

100-200 timer 

Over 200 timer 

Over 300 timer 

Totalt 

101 ansatte 

15 ansatte 

2 ansatte 

3 ansatte 

121 ansatte 

2 736,38 

2131,30  

469,54 

972,10 

6309,32 

 

Vi ser av tabell 10 at den totale overtiden var på 6309,32 timer fordelt på 121 ansatte. 101 

ansatte hadde under 100 timer overtid, mens 15 hadde mellom 100 og 200 timer overtid hver. 

To ansatte hadde over 200 timer overtid, mens tre ansatte hadde over 300 timer overtid i 

2011. 

 

 

                                                 
10

 I epost av 26. juni 2013 forklarer personalrådgiver at alle de nevnte personene er fulltidsansatt (100 % 

stilling). Imidlertid er en av de ansatte som har arbeidet over 200 timer overtid i 2012 en deltidsansatt (69 % 

stilling) som har arbeidet fulltid i perioder, blant annet i sommerferier. Vedkommende har da skrevet en kontrakt 

på ekstraarbeid for dette arbeidet.  
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Tabell 11: Overtidstimer blant ansatte, 2012 

 

 Antall ansatte Antall timer 

Under 100 

100-200 timer 

Over 200 timer 

Over 400 timer 

Totalt 

98 ansatte 

16 ansatte 

5 ansatte 

1 ansatt 

120 ansatte 

2752,30 

2223,33 

1175 

499 

6649,63 

 

Tabell 11 viser overtidstimer blant ansatte i Loppa kommune i 2012. Vi ser at den totale 

overtiden var på 6649,63 timer fordelt på 120 ansatte. Dette tilsvarer en økning på 340,31 

timer fra 2011. 98 ansatte hadde under 100 timer overtid, mens 16 hadde mellom 100 og 200 

timer overtid. 5 ansatte hadde over 200 timer hver, mens én ansatt alene hadde i underkant av 

500 timer overtid i 2012.  

 

 
Tabell 12: Overtidstimer blant ansatte, 2013 

 Antall ansatte Antall timer 

Under 100 timer 

100-200 timer 

Over 200 timer 

Totalt 

73 ansatte 

9 ansatte 

1 ansatt 

83 ansatte 

2370,50 

1114,42 

218 

3702,92 

 

Tabell 12 viser overtidstimer blant ansatte i første halvår av 2013. Den totale overtiden for 

perioden var 3702,92 timer fordelt på 83 ansatte. En ansatt har over 200 timer overtid i løpet 

av første halvår 2013. 

 

3.3 Vurderinger og konklusjon 
 

Tall hentet fra Loppa kommunes regnskap viser en økning og et merforbruk i kommunens 

utgifter til overtid for 2011, 2012 og første halvår 2013. De største avvikene finner en ved 

alders- og sykehjemmet og Parkveien 2. Ved driftsavdelingen finner en også negative 

budsjettavvik ved vannforsyningen, mens det ved avløpsanlegget er tilsvarende positive avvik 

mellom budsjett og regnskap. Revisjonen finner grunn til å påpeke at det har vært mangelfull 

budsjettregulering i samtlige undersøkelsesår for vannforsyning og avløpsanlegg. Revisjonen 

finner videre grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt utgiftene er riktig fordelt mellom disse. 

 

Kartleggingen av overtidsbruken blant ansatte i kommunen viser at det totale antallet 

overtidstimer har økt i undersøkelsesperioden.  
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4. ER LOPPA KOMMUNES BRUK AV OVERTID I TRÅD MED 
REGELVERKET? 

4.1 Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av 
overtid er i tråd med regelverket? 

4.1.1 Revisjonskriterier 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med 

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

kontroll. 

 

 Arbeidsgiver skal etablere et system som sikrer at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven 

blir overholdt. 

 

 Det skal etableres rutiner som sikrer at overtid kun benyttes dersom det er et særlig 

og tidsavgrenset behov for det. 

 

 Det skal foreligge en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. 

 

4.1.2 Data 

 

Personalrådgiver i Loppa kommune har i epost
11

 forklart at rådmannen sørger for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og instrukser ved å ha tett dialog med 

etatslederne, samt å delegere ansvaret for at dette gjøres til den enkelte etatsleder. 

Personalrådgiveren forklarer videre i eposten at det er etablert et omfattende HMS-system 

som alle ledere og arbeidstakere er kjent med og plikter å opprettholde. Dokumentene som 

vedrører HMS-systemet er samlet i en bok som er tilgjengelig for alle ansatte på kommunens 

hjemmesider.  

 

Personalrådgiveren forklarer at det er hver enkelt leders ansvar å drive sin etat/avdeling i tråd 

med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det er kommunens arbeidsmiljøutvalg som skal 

overvåke at Loppa kommune som arbeidsgiver overholder arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

Overvåkningen skjer ved at utvalget blir forelagt rapporter om kommunens overtidsbruk hvert 

kvartal. Utvalget blir i disse rapportene informert om det totale beløp og timeantall til overtid 

for perioden, og blir også gitt anledning til å stille spørsmål ved de enkelte avdelingenes bruk. 

I følge personalrådgiveren kan utvalget også be administrasjonen utarbeide forslag til tiltak 

for å redusere bruken av overtid basert på rapportene. Revisjonen har foretatt en gjennomgang 

av saksdokumenter fra møter i arbeidsmiljøutvalget for 2011, 2012 og første halvår 2013.
12

 

Det framgår ikke av møteprotokollene hvorvidt det har blitt stilt spørsmål på bakgrunn av 

overtidsrapportene eller om utvalget har bedt om at administrasjonen utarbeider forslag til 

tiltak for å redusere overtidsbruken. 

 

                                                 
11

 Jf. epost av 2. juli 2013. 
12

 Herunder saksframlegg, overtidsrapporter og møteprotokoller. 
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Revisjonen har foretatt en sammenligning av tallene som framgår av kommunens 

overtidsrapporter for 2011 og 2012 med tall fra kommuneregnskapet. Det ble avdekket 

relativt store avvik mellom tallene som er lagt fram for AMU og tallene fra regnskapet. 

Avvikene framgår av tabell 13 og 14. 
 

Tabell 13: Overtid 2011 

 Total overtidstimer Total beløp 

Overtidsrapport 4898,51 1 653 774,69 

Kommuneregnskap 6309,32 2 634 763,14 

Avvik 1410,81 980 988,45 

 

 
Tabell 14: Overtid 2012 

 Total overtidstimer Total beløp 

Overtidsrapport 6649,63 2 345 620,65 

Kommuneregnskap 6649,63 3 314 007,40 

Avvik 0 968 386,75 

 

 

De rapporterte tallene er utgiftene til overtid fratrukket feriepengeavsetningen, selv om dette 

er en faktisk utgift som påløper i det overtiden blir utbetalt. Revisjonen har også funnet 

relativt store avvik på enkelte a nsvar mellom det som er bokført i regnskapet og det som er 

rapportert til AMU. En gjennomgang av henholdsvis Parkveien 2 (ansvar 3600) og alders- og 

sykehjemmet (ansvar 3610) viser avvik både på regnskapstall og antall timer.  

 

Av eposten fra personalrådgiveren framgår det videre at kommunen har en felles oppfatning 

av overtidsbruk som noe de ikke ønsker og som det er et mål å unngå i størst mulig grad. 

Personalrådgiveren forklarer videre at overtid kun skal benyttes dersom det er særlig behov 

for det, for eksempel for å sikre forsvarlig drift, og at dette er en vurdering som ligger til den 

enkelte leder. Gjennom intervju har det imidlertid framkommet at det ikke er etablert 

dokumenterte rutiner som skal sikre at overtid kun benyttes dersom det er et særlig og 

tidsavgrenset behov for det. 

 

Det foreligger oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Denne oversikten 

foreligger i form av timelister som den enkelte arbeidstaker selv fører og leverer inn til 

avdelingsleder. Timelistene oversendes lønnsavdelingen i kommunen. Videre foreligger det 

også en oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet i turnusprogrammet 

Notus. Dette programmet benyttes imidlertid kun innenfor helse- og omsorgsetaten.  

 

4.1.3 Vurderinger 

 

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

administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Bestemmelsen understreker 

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

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

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

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

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

“betryggende kontroll” innebærer et kontrollsystem som er etterprøvbart og som bidrar til at 
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ledelsen er i stand til å føre kontroll med virksomheten. Men dette innebærer ikke at det er satt 

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

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

er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
13

 Ifølge 

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

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

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

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

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

aktiviteter blir utført på en slik måte at krav i lov og forskrift etterleves. 

 

Det framgår av teori om internkontroll (COSO) at kontrollmiljøet, det vil si menneskene i 

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

internkontrollsystem bygger på. Loppa kommune har opplevd et stort antall vakante stillinger, 

mangel på fagfolk og sykefravær. Med bakgrunn i dette kan en si at grunnmuren har vaklet og 

at forutsetningene for internkontroll ikke har vært de beste. Særlig gjelder dette innenfor 

helse- og omsorgsetaten. Andre elementer som kan inngå i det mer formelle kontrollmiljøet er 

etableringen av retningslinjer og reglementer for fordeling av ansvar og myndighet. Loppa 

kommune har utarbeidet et arbeidstidsreglement som sist er oppdatert i 1997. Punktet som 

omhandler overtid framstår som generelt og vagt, og sier lite om rutiner, ansvar og myndighet 

i forhold til overtid. Etter revisjonens vurdering svekker dette kontrollmiljøet i kommunen på 

vesentlige områder. Revisjonen vil i denne sammenhengen presisere at kontrollmiljøet ikke 

alene defineres av skriftlige dokumenter, men at slike snarere må ha til hensikt å dokumentere 

de prinsipper som er etablert gjennom felles holdninger til hva som skal være kommunens 

bærende elementer. Dette er etter revisjonens oppfatning ikke situasjonen i kommunen i dag. 

 

I teori om internkontroll nevnes videre risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjonsflyt 

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

systematisk risikoanalyse knyttet til overtidsområdet. Personalrådgiveren har imidlertid 

forklart at den enkelte leder foretar uformelle og individuelle risikoanalyser med tanke på 

hvorvidt det er en risiko at ansatte blir utslitt grunnet stor arbeidsmengde men også hvorvidt 

en stor arbeidsmengde for den ansatte kan utgjøre en risiko for brukerne.
14

  

 

Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

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

etablert en formalisert rutine/kontrollaktivitet i tilknytning til bruk av overtid i form av 

kvartalsvis rapportering av overtid til kommunens arbeidsmiljøutvalg. Utover dette er det ikke 

etablert formaliserte kontrollaktiviteter knyttet til overtidsbruk.  

 

Helse- og omsorgssjef forklarer imidlertid i intervju at hun har egne rutiner for å følge opp 

overtidsbruken ved sin etat, blant annet ved å gjennomgå timelister og slik avdekke 

overtidsbruk fortløpende. Personalrådgiver har forklart at rutinene for å kontrollere 

overtidsbruken varierer fra avdeling til avdeling og etat til etat. Hun påpeker at 

driftsavdelingen i en periode
15

 har manglet leder som skal kontrollere overtidsbruken i 

                                                 
13

 Jf. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 

forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 5 og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver 

etter lov om barneverntjenester § 5. 
14

 Jf. epost fra personalrådgiver av 13. august 2013. 
15

 I epost av 6. september 2013 framgår det at avdelingen har vært uten driftssjef fra desember 2012 til august 

2013. Lederne under driftssjefen på driftsavdelingen har ikke personalansvar, men er arbeidsledere/formann og 
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avdelingen. Isolert sett ser revisjonen positivt på at eksempelvis leder ved helse- og 

omsorgsetaten har et bevisst forhold til kontroll av egen etat. Revisjonen anser det likevel som 

uheldig at det ikke er fastsatt felles rutiner og kontrolltiltak knyttet til overtid som omfatter 

alle avdelinger og etater i kommunen.  

  

Det ligger imidlertid gode muligheter for kontrollaktiviteter gjennom turnusprogrammet 

Notus
16

 som benyttes av avdelingene i helse- og omsorgsetaten. Notus inneholder en funksjon 

som varsler turnusansvarlig dersom ansatte nærmer seg de fastsatte grensene for tillatt overtid. 

Turnusprogrammet inneholder en funksjon som kan avdekke og dermed bidra til å forebygge 

overtredelser av arbeidsmiljølovens bestemmelser for overtidsbruk. Notus kan også benyttes 

som en påminnelse for når det er nødvendig å søke om dispensasjon fra bestemmelsene. 

Revisjonen finner grunn til å bemerke at det ikke synes som om turnusprogrammets 

muligheter og funksjoner blir utnyttet på en hensiktsmessig måte, tatt avdelingenes høye 

overtidsbruk og manglende dispensasjonssøknader i betraktning.  

 

Revisjonen vil i denne sammenhengen også bemerke at et elektronisk system ikke alene kan 

representere kommunens internkontroll knyttet til overtidsområdet. Snarere kan systemet 

fungere som et element i kommunens samlede interne kontroll. Etter revisjonens oppfatning 

er det viktig at det er bevissthet om dette, slik at systemet ikke blir en hvilepute som svekker 

den løpende kontrollen knyttet til den daglige driften i kommunen.  

 

Gjennom intervju ble revisjonen opplyst om at det forutsettes at den enkelte leder følger opp 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Revisjonen har imidlertid inntrykk av at det mangler 

formaliserte rutiner som skal sikre at den enkelte leder ivaretar dette ansvaret.  

 

Den formelle informasjonsflyten går gjennom rutiner for rapportering, både i form av 

overtidsrapporter til arbeidsmiljøutvalget (kvartalsvis), samt i forbindelse med tertialrapporter 

og årsrapporter.  

 

Interne kontrollsystemer trenger oppfølging og overvåkning, både for å avdekke mangler men 

også for å kunne forbedre kontrollsystemet. Gitt de utfordringer som er påpekt innenfor de 

øvrige komponentene i COSO-modellen, er det imidlertid klart at gjeldende praksis ikke er 

tilstrekkelig strukturert og systematisk til å fungere tilfredsstillende for effektiv og 

hensiktsmessig styring. Revisjonen har ikke funnet at Loppa kommune har etablert et 

internkontrollsystem på overtidsområdet som kan overvåkes av ledelsen. Det er imidlertid 

etablert en rutine for rapportering av overtidsbruk til kommunens arbeidsmiljøutvalg. 

I følge personalrådgiveren er det arbeidsmiljøutvalget som skal overvåke at kommunen som 

arbeidsgiver overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder overtidsbestemmelsene.   

 

Våre undersøkelser viser at rutiner knyttet til kontroll og overvåkning av overtidsbruk ikke er 

skriftlig nedfelte. Det bør etableres en internkontroll på overtidsområdet som dokumenteres i 

en form og et omfang som er nødvendig. Ved etablering av et internkontrollsystem er det 

                                                                                                                                                         
har dermed ikke like stort ansvar for å følge opp sine ansatte med tanke på overtidsbruk som f.eks 

avdelingslederne innenfor helse. Personalrådgiver mener derfor at de kunne derfor ikke forventes å følge opp 

overtidsbruk like tett som en leder med personalansvar ville gjort. Det er driftssjefen som skal kontrollere 

timelister på driftsavdelingen, ikke arbeidslederne. Når driftssjefen var sykemeldt fungerte rådmannen som 

driftssjef, men med driftssjeffunksjonen på toppen av rådmannsfunksjonen, hadde han ikke mulighet til å følge 

opp overtidsbruken på drift like tett som en driftssjef skal gjøre. 
16

 Notus er et turnusplansystem som brukes av ledere med ansvar for ansatte i turnusbaserte arbeidsforhold. 

Notus er integrert med lønnssystemet Agresso og innebærer at lønnsdata hentes fra Notus og danner grunnlaget 

for månedlig lønnsutbetaling til ansatte i turnus. 
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viktig at dette er et system som er i utvikling og som gir praktisk nytteverdi. Det innebærer at 

det må følges opp og vedlikeholdes, og at systemet er tilgjengelig og har effekt. Kontinuerlige 

prosesser og aktiviteter er suksessfaktorer for en levende internkontroll. Kommunen har heller 

ikke rutiner for å gjennomføre risikovurderinger knyttet til overtid. Uformelle 

kontrollhandlinger er ikke tilstrekkelig, og eksisterende kontroller synes i for liten grad å være 

basert på systematiske risikovurderinger. Risikovurderinger er en svært viktig del av 

internkontroll.  

 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 

omhandler internkontrollens innhold. Det framgår av bestemmelsen at virksomheten, i dette 

tilfellet Loppa kommune, «skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er 

fordelt». Revisjonen finner det verd å påpeke at fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til 

kontroll av overtidsbruk i kommunen framstår som uklar. Enkelte informanter var av den 

oppfatning at det var nærmeste leders ansvar å følge opp overtidsbruken ved sin avdeling, 

mens andre mente det var et ansvar som lå på den enkelte arbeidstaker. Det framsto videre 

som svært uklart og uavklart hvor og hos hvem ansvaret for å søke om dispensasjon fra 

overtidsbestemmelsene ligger. Dette drøftes videre i kapittel 4.2.  

 

Det framgår videre av arbeidsmiljøloven § 10-7 at det skal foreligge en oversikt som viser 

hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Det foreligger oversikt over hvor mye den 

enkelte arbeidstaker har arbeidet i form av timelister som arbeidstakeren selv fører og leverer 

inn til avdelingsleder. Personalrådgiver har opplyst revisjonen om at listene så skal 

gjennomgås og godkjennes av avdelingsleder. Denne rutinen er imidlertid ikke skriftliggjort. 

Timelistene oversendes lønnsavdelingen i kommunen. Videre foreligger det også en oversikt 

over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet i Notus.  

 

Det er videre et krav at det skal etableres rutiner som sikrer at overtid kun benyttes dersom det 

er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Personalrådgiver i Loppa kommune hevder det er 

en felles oppfatning i kommunen at bruk av overtid kun skal skje dersom det er et særlig og 

tidsavgrenset behov for det, men det eksisterer imidlertid ingen formaliserte rutiner som skal 

sikre dette.  

 

Revisjonens undersøkelser viser relativt store avvik mellom tallene som er lagt fram for 

arbeidsmiljøutvalget gjennom overtidsrapportene for 2011 og 2012 og tallene som er bokført i 

kommuneregnskapet for 2011 og 2012. Kommunen har trukket ut feriepengeavsetningen, og 

korrigert for dette i rapporteringen. Revisjonen finner det verd å påpeke at 

feriepengeavsetningen er en faktisk utgift som påløper i det overtiden blir utbetalt. Å 

rapportere de totale utgiftene til overtid uten feriepengeavsetningen gir dermed et feilaktig 

bilde av de faktiske utgiftene. Revisjonen har ikke en forklaring på det store avviket mellom 

timene som er rapportert til AMU og timene som er ført i regnskapet. 

 

4.1.4 Konklusjon 

 

Revisjonens undersøkelser viser at Loppa kommune ikke har etablert en betryggende kontroll 

med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Dette skyldes blant annet manglende 

risikovurderinger av overtidsområdet, manglende formalisering av rutiner, uklar fordeling av 

oppgaver og ansvar og manglende kontrollhandlinger knyttet til overtidsbruken. 
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4.2 Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i 
regelverket?  

4.2.1 Revisjonskriterier 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

 

 Overtidsarbeid må ikke overstige 200 timer i løpet av 52 uker. 

 

 Overtidsarbeid etter avtale med tillitsvalgte må ikke overstige 300 timer i løpet av 52 

uker. 

 

 Overtidsarbeid etter tillatelse fra Arbeidstilsynet må ikke overstige 400 timer i løpet 

av 52 uker. 

 

4.2.2 Data 

 

Revisjonen har gjennomført en kartlegging av bruken av overtidstimer per ansatt i Loppa 

kommune over en treårsperiode, jf. kapittel 3.2. Gjennom kartleggingen har revisjonen funnet 

at fem ansatte har arbeidet over 200 timer i 2011, seks ansatte har arbeidet over 200 timer i 

2012, hvorav en har arbeidet 499 timer overtid. Videre viser kartleggingen at en ansatt har 

arbeidet over 200 timer i løpet av første halvår i 2013.  

 

Revisjonen har etterspurt skriftlige avtaler og dispensasjoner for de ansatte som har oversteget 

de fastsatte rammene for overtid innenfor en periode på 52 uker. I intervju har revisjonen blitt 

opplyst om at det ikke foreligger skriftlige avtaler for overtidsarbeid. Det foreligger heller 

ikke dispensasjoner fra overtidsbestemmelsene for de aktuelle ansatte.
17

 

 

4.2.3 Vurderinger 

 

Arbeidsmiljøloven § 10-6 (4) slår fast at overtidsarbeid ikke må overstige 200 timer innenfor 

en periode på 52 uker. I virksomheter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte 

inngå skriftlig avtale om utvidet overtidsarbeid. Det kan avtales overtid på inntil 300 timer i 

løpet av 52 uker. Arbeidstilsynet kan, etter søknad, tillate utvidet overtidsarbeid, men den 

absolutte grense er at overtid aldri skal overstige 400 timer innenfor en periode på 52 uker. 

 

Gjennom intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ikke foreligger skriftlige avtaler om 

utvidet overtid med ansatte da det ikke finnes rutiner for dette. I intervjuene ble det også klart 

at kommunen ikke har etablert rutiner som skal sikre at det blir søkt om dispensasjon fra 

overtidsbestemmelsene. Det framsto videre som svært uklart hvem som eventuelt skulle ha 

dette ansvaret. Disse uklare og uavklarte forholdene har medført 12 brudd på 

arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser i løpet av en treårsperiode, hvorav ett av bruddene 

omhandler en ansatt som har arbeidet nærmere 100 timer mer enn den absolutte øvre grense 

på 400 timer i løpet av 52 uker.  

 

                                                 
17

 Jf. epost fra rådmannen av 8. juli 2013. 
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4.2.4 Konklusjon 

 

Loppa kommunes bruk av overtid er ikke i tråd med fastsatte rammer i regelverket. 

Revisjonen har avdekket 12 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser over en 

treårsperiode. 

 

4.3 Oppsummerende kommentarer 
 

Loppa kommune har i undersøkelsesårene opplevd utfordringer knyttet til manglende 

personell og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft. Bruk av vikarer og overtid har ofte vært 

nødvendig for å sikre den daglige driften. Reglene om overtid (fastsatt i arbeidsmiljøloven) 

samt tariffavtaler og arbeidsreglementet til den enkelte virksomhet (kommune) er imidlertid 

klare og ufravikelige.  

 

Revisjonens undersøkelser har vist at kommunen mangler formaliserte rutiner som skal sikre 

at overtidsbestemmelsene overholdes. Lite er fastsatt og avklart, og mye er følgelig opp til 

den enkelte leder og arbeidstaker. Kommunens arbeidsreglement inneholder generelle 

bestemmelser om overtid. Revisjonen finner grunn til å påpeke at reglementet ikke er 

oppdatert siden 1997. Det bør ikke være noen tvil om hva reglene for overtid er, hva de 

omfatter og hvilket ansvar kommunen har. I den sammenheng bør det foreligge informasjon 

som både er oppdatert, tilstrekkelig og relevant, slik at den enkelte bedre kan ivareta det 

ansvaret som har blitt tildelt. 

 

Loppa kommune har videre ikke etablert rutiner som skal avdekke brudd på 

overtidsbestemmelsene, og dermed heller ingen rutiner som skal sikre at slike brudd 

rapporteres til etatsleder og rådmann. Brudd bør rapporteres i forhold til omfang og hvilke 

typer brudd som er gjentakende. Personalrådgiver i Loppa kommune har forklart at 

arbeidsmiljøutvalget blant annet har som ansvar å følge opp at kommunen overholder 

bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, herunder også overtidsbestemmelsene. Revisjonen har 

avdekket 12 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser i undersøkelsesperioden, men 

ingen av disse framgår av saksdokumentene fra møtene som er avholdt i arbeidsmiljøutvalget 

i den samme perioden.  

 



Bruk av overtid 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 23 

 

5. KONKLUSJONER 

5.1 Hvordan er Loppa kommunes bruk av overtid? 
 

Tall hentet fra Loppa kommunes regnskap viser en økning og et merforbruk i kommunens 

utgifter til overtid for 2011, 2012 og første halvår 2013. De største avvikene finner en ved 

alders- og sykehjemmet og Parkveien 2. Ved driftsavdelingen finner en også negative 

budsjettavvik ved vannforsyningen, mens det ved avløpsanlegget er tilsvarende positive avvik 

mellom budsjett og regnskap. Revisjonen finner grunn til å påpeke at det har vært mangelfull 

budsjettregulering i samtlige undersøkelsesår for vannforsyning og avløpsanlegg. Revisjonen 

finner videre grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt utgiftene er riktig fordelt mellom disse. 

 

Kartleggingen av overtidsbruken blant ansatte i kommunen viser at det totale antallet 

overtidstimer har økt i undersøkelsesperioden.  

 

5.2 Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med regelverket? 
 

Har Loppa kommune en betryggende kontroll med at bruken av overtid er i tråd med 

regelverket 

 

Revisjonens undersøkelser viser at Loppa kommune ikke har etablert en betryggende kontroll 

med at bruken av overtid er i tråd med regelverket. Dette skyldes blant annet manglende 

risikovurderinger knyttet til bruk av overtid, manglende formalisering av rutiner, uklar 

fordeling av oppgaver og ansvar og manglende kontrollhandlinger knyttet til overtidsbruken. 

 

 

Er Loppa kommunes bruk av overtid i tråd med fastsatte rammer i regelverket? 

 

Loppa kommunes bruk av overtid er ikke i tråd med fastsatte rammer i regelverket. 

Revisjonen har avdekket 12 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser over en 

treårsperiode. 
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6. ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i hovedfunnene i undersøkelsen, vil revisjonen gi følgende anbefalinger: 

 

 Kommunen bør innføre systematiske risikovurderinger knyttet til overtidsbruken som 

en del av organisasjonens rutiner. 

 

 Kommunen bør etablere et system for internkontroll knyttet til bruk av overtid som 

kan overvåkes av ledelsen. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal sikre at bruken av overtid er 

i tråd med regelverket. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som skal avdekke brudd på 

overtidsbestemmelsene. 

 

 Kommunen bør etablere og skriftliggjøre rutiner som sikrer at eventuelle brudd på 

overtidsbestemmelsene rapporteres til riktig nivå. 

 

 Kommunen bør avklare og skriftliggjøre fordelingen av oppgaver og ansvar knyttet til 

oppfølging og kontroll av overtidsbruk. 
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VEDLEGG 

Vedlegg 1: Rådmannens kommentarer 
 

Assisterende rådmann v/personalrådgiver har kommet med følgende uttalelse til rapporten, 

datert 23. oktober 2013: 

 

 

Loppa kommune tar rapport om overtidsbruk i Loppa kommune til etterretning. 

På bakgrunn av rapportens innhold vil vi bruke resten av året til å planlegge tiltak for å 

få på plass gode rutiner og kontrollfunksjoner for bruk av overtid. 

Foreløpig forslag utleder av rapporten, og vil fremmes overfor etatsledere, tillitsvalgte og 

AMU: 

 

1: Ved bruk av overtid for ansatt som har nådd en grense på 170 timer, skal 

avdelingsleder innkalle etatsleder og tillitsvalgt til møte hvor saken tas opp. Det skal 

føres referat fra møte, hvor også risikoanalyse framkommer. Referatet skal legges fram 

for AMU som orienteringssak. 

 

2: Hvis overtid for enkeltperson overstiger 270 timer, skal etatsleder i samråd med 

tillitsvalgt, avdelingsleder og personalrådgiver vurdere situasjonen, og være den 

ansvarlige for å søke Arbeidstilsynet dispensasjon for bruk av overtid. Søknaden skal 

fremmes for AMU innen den sendes, og AMUs uttalelse skal legges ved søknaden, 

herunder også tidligere og eventuell senere risikoanalyse. 

 

Personalrådgiver vil undersøke muligheter for et bredere prosjekt, særlig innen helseetaten, 

men også inkludert alle andre etater i kommunen, med tanke på utvikling, opplæring og 

samhandling for et bedre arbeidsmiljø gjennom målrettet ressursbruk. Metoden vil være 

innledende work-shops med deltagelse fra topp- og mellomledere, verneombud og 

tillitsvalgte. Videre planer omfatter jevnlige drifts- og forvaltningsmøter, hvor aktuelle 

tema tas opp, som f eks HMS, internkontroll, kompetanseplaner og utvikling, 

stillingsbeskrivelser og ansvarsområder, prinsipper for delegering og økonomistyring. Her 

tenker man seg flere delprosjekter, men det viktigste vil være en tydelig og klar overordnet 

målsetting som samler alle delprosjektene, forhåpentligvis til et bedre utgangspunkt og 

inkludert flere områder enn denne rapporten beskriver. 

 

Vi anser med dette å ha kommet med vårt tilsvar til rapporten. Eventuelle spørsmål kan 

rettes undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

Unni Myrvold 

Personalrådgiver 

Loppa kommune 
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