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Rutiner for internkontroll

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Måsøy. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Måsøy kommune
har et forsvarlig system for internkontroll. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike
sider ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Måsøy kommune
har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at Måsøy
kommune i all hovedsak har dette på plass. Det finnes imidlertid forbedringspotensial på dette
området.
Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger:


Kontrollmiljø:
Kommunen bør ha et system og rutiner som legger til rette for et betryggende
kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune i all hovedsak har dette
på plass, men at det likevel finnes noen svakheter og mangler som kan bidra til å
svekke kontrollmiljøet.



System for mål- og risikovurderinger:
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det
slik at Måsøy kommune i liten grad har et system for mål- og risikovurderinger når det
gjelder tjenesteproduksjonen. Det foreligger altså et klart forbedringspotensial på dette
området.



Kontrollaktiviteter:
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune delvis har dette på plass.



Informasjon og kommunikasjon:
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune har tilfredsstillende system for intern
og ekstern kommunikasjon og informasjon.

0.3 Anbefalinger
På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Måsøy
kommune gjør følgende:



Gjennomgå kommunestyrets delegasjonsreglement
Utarbeide etiske retningslinjer, som vedtas av kommunestyret.
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Redegjøre for etiske forhold i årsberetningen
Vurdere å innføre en driftsform for kommunens virksomhet.
Fastsette målsettinger for de ulike tjenesteområdene.
Utføre risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene
Innføre rapporteringsrutiner som også omfatter tjenesteproduksjonen.
Utarbeide retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold som gjelder hele
kommuneorganisasjonen.
Gjøre ansatte i kommunen kjent med retten til å varsle om kritikkverdige forhold.
Redegjøre for kommunens internkontroll i årsberetningen.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Måsøy 31.01.2013 (sak 7/13). Det framgår av planen at det skal gjøres en
forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner for internkontroll.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:
«Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av
arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå lovbrudd og andre
uønskede hendelser.1
Det overordnede kontrollansvaret i en kommune er lagt til kommunestyret gjennom
kommunelovens bestemmelse om at kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med sin
forvaltning.2 Administrasjonssjefen i kommunen er den øverste leder for den samlede kommunale
administrasjon og skal i den forbindelse påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt (§ 23 nr. 2). Det heter videre at
administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll (internkontroll).
Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med
virksomheten. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en
virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når de
mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte.3 I regjeringens forslag
til endringer i kommuneloven er det foreslått at det i kommunenes årsberetninger også skal
redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende
kontroll i virksomheten. Kravet om slik rapportering er ment som et virkemiddel til å sette
arbeidet med internkontroll på dagsordenen lokalt. 4
Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. Ser
en til prinsipper om god forvaltningsskikk og god praksis for internkontroll, er det likevel
nærliggende å tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et
internkontrollsystem som er etterprøvbart og som bidrar til at man er i stand til å føre en kontroll
med virksomheten.5
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) uttaler at det er noe uklart hvor
omfattende ansvar loven legger på administrasjonssjefen.6 I snever forstand dreier dette seg om
økonomisk internkontroll – altså for eksempel å sørge for gode rutiner for inn- og utbetalinger for
å minske muligheter for økonomiske misligheter. I vid forstand dreier det seg om en administrativ

1

KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon I, Drammen/Hamar,
mars 2012.
2
Se Ot.prp.nr.70 (2002-2003).
3
Se Ot.prp.nr.70 (2002-2003).
4
Prop.119 L (2011-2012). Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)
5
Se KS: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/Usystematisk-internkontroll-i-kommunesektoren/
6
KS er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca.
500 bedrifter.
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leders ansvar for å ha tilstrekkelige systemer til å gi informasjon om hvorvidt virksomheten når
de mål som er satt, innenfor rammen av lover og regler, og på en kostnadseffektiv måte.7
I tillegg til kommuneloven stiller en rekke andre lover og forskrifter særlige krav om at kommuner
skal ha internkontroll innenfor større eller mindre deler av virksomheten. Spesielt gjelder dette
innenfor tjenestetilbud (sosialtjenesten/NAV-kontor, helse, pleie- og omsorg, barnevern),
arbeidsmiljø og ansettelsesforhold.
En undersøkelse fra 2011 som er gjennomført på vegne av KS og Kommunal- og
regionaldepartementet viser at det er ulike løsninger for gjennomføring av internkontroll i
kommune-Norge. Det sies at det generelt utøves mye positivt arbeid med internkontroll i
kommunene, men at arbeidet i for stor grad gjennomføres fragmentert og usystematisk.
De fleste kommuner og fylkeskommuner har oppmerksomhet på internkontroll, men mange
mangler en helhetlig struktur. KS har derfor utgitt et eget arbeidshefte som er ment å gi
inspirasjon og veiledning for styrking av den administrative internkontrollen.8 KS har også
etablert et nettverk bestående av 24 kommuner for å styrke rådmannens internkontroll i
kommunene.
Det er uten tvil stor risiko for at det kan mangle system for internkontroll i en kommune eller at
allerede etablert(e) system for internkontroll ikke fungerer optimalt. Dette kan skyldes mange
forhold, herunder de ulike oppfatninger som finnes om hva internkontroll er, ulike måter å drive
internkontroll på, samt at en kommune er en kompleks organisasjon med mange tilsatte og et
bredt spekter av tjenester, gjøremål og målsetninger. Denne risikoen er også til stedet i Måsøy
kommune.
Kontrollutvalget har i sitt vedtak om innspill til fokusområder for overordnet analyse/plan for
forvaltningsrevisjon (sak 12/2012) stilt spørsmål om Måsøy kommune har et tilfredsstillende
system for sin interne kontroll generelt og innenfor de ulike tjenesteområdene. Revisjonen
vurderer disse forholdene som vesentlige, og at det finnes risiko for avvik på området.
Området er svært vesentlig fra et bruker- og medarbeiderperspektiv. Videre er området helt klart
vesentlig i et organisatorisk, samfunnsmessig, omdømmemessig og økonomisk perspektiv.
Området er også vesentlig i et politisk perspektiv…»

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Måsøy kommune har et forsvarlig system
for internkontroll. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis,
og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i èn hovedproblemstilling vedtatt av
kontrollutvalget (sak 7/2013). I tillegg har revisjonen utarbeidet fem underproblemstillinger.

7

Se KS: http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Egenkontroll/Internkontroll/
KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon I, Drammen/Hamar,
mars 2012.
8

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 4

Rutiner for internkontroll

Problemstilling:
Har Måsøy kommune et betryggende system for internkontroll?
Underproblemstillinger:
1.
2.
3.
4.
5.

Har kommunen et kontrollmiljø?
Har kommunen rutiner for risikovurderinger?
Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter?
Har kommunen systemer for informasjon og kommunikasjon?
Har kommunen system for oppfølging og overvåkning?

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 vil bli utledet fra følgende kilder:






Lov om kommune og fylkeskommuner mv. (kommuneloven)
Diverse krav om internkontroll i henhold til særlovgivning
”Intern kontroll – et integrert rammeverk”; COSO-rapporten
Rådmannens internkontroll – Orden i eget hus (2012)
Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus? (2013)

1.3.2 Om kriteriene
Kommuneloven § 23 nr. 2
Den mest sentrale kilden til revisjonskriterier for denne undersøkelsen er kommuneloven § 23
nr. 2 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:
«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den
er gjenstand for betryggende kontroll.»

Kravet til «betryggende kontroll» finnes i denne bestemmelsens siste punktum.
I lovforarbeidene9 sies det følgende om denne bestemmelsen:

9

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), på side 104.
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«I nytt annet punktum i nr. 2 foreslås en ny annen setning som lovfester administrasjonssjefens
tilsynsansvar overfor administrasjonen. Forslaget antas ikke å innebære noen realitetsendring
i forhold til gjeldende rett. Siktemålet er å tydeliggjøre at administrasjonssjefen har et ansvar
for å føre kontroll med virksomheten. Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag
ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en
nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte
ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal
bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er
ordnet på forsvarlig måte.»

Kommuneloven bruker ikke begrepet internkontroll, men har som nevnt en formulering om
betryggende kontroll. I dette ligger det et krav om internkontroll.
Krav til internkontroll i henhold til særlovgivning
Det stilles også krav til kommunenes internkontroll i særlovgivning.10 I deler av
særlovgivningen defineres internkontroll som «systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av lov».
I deler av særlovgivningen angis videre innholdet i internkontrollen blant annet å være som
følger:
-

Beskrivelse av virksomhetens oppgaver og mål, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet er fordelt.
Sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten.
Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle
fagfeltet, samt om virksomhetens internkontroll.
Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.
Gjøre bruk av erfaringer fra tjenestemottakere.
Skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på
oppfyllelse av myndighetskrav.
Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser,
rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen.
Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen.
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig.
Dokumentasjonen skal være oppdatert og tilgjengelig.

De krav til internkontroll som framgår av særlovgivningen gjelder i utgangspunktet kun for de
rettsområder og de tjenester som respektive lov eller forskrift omfatter. Kravene har imidlertid
også klar overføringsverdi til andre områder innenfor kommunenes virksomhet.
Teori og anbefalt praksis for internkontroll
I praksis kan man si at internkontroll er «formaliseringer, dokumenter, rutiner
(arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes,
kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og

10

Eksempel på dette er innenfor sosiale tjenester (lov om sosiale tjenester i NAV § 5), helse- og
omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1), barneverntjenesten (lov om barneverntjenester § 2-1)
skole (opplæringslova § 9a-4), personalforvaltning (arbeidsmiljøloven § 3-1) og innenfor personvernområdet
(personopplysningsloven § 14).
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 6

Rutiner for internkontroll

regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet
ikke svekkes».11
COSO-rapporten,12 som ble oversatt til norsk i 1996, har fått en sentral og dominerende
posisjon når det kommer til å sette rammer for internkontroll. I COSO-rapporten defineres
internkontroll som “(..) en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styrende organer,
ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder:




Målrettet og effektiv drift
Pålitelig regnskapsrapportering
Overholdelse av gjeldende lover og regler”

Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter:13
1. Kontrollmiljø:
Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne
komponenten omfatter menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier,
holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet organisering og fordeling av
ansvar i virksomheten, ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten, etisk regelverk og
personalpolitikk.
2. Risikovurderinger:
Risiko kan defineres som "en samling av alle interne og eksterne faktorer som påvirker vår
evne til å nå mål eller å oppfylle formålet." Risiko oppstår like mye fra faren for at noe
fordelaktig ikke vil skje ("tapte muligheter"), som trusselen for at noe galt vil skje, eller avvik
fra forventet resultat". Risiko kan identifiseres ved å stille et eller flere av spørsmålene: Hva
kan gå galt? Hvilke nye muligheter kan gå tapt? Hvor er det stor usikkerhet?
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten (strategier,
målsettinger og aktiviteter). Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle
risikoer for at virksomheten ikke vil nå sine mål (herunder kritiske suksessfaktorer). Slike
kartlegginger og analyser danner videre grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen bør iverksette for
å kontrollere disse risikoene.
3. Kontrollaktiviteter:
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens
direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.
Kontrollaktiviteter kan blant annet være preventive og oppdragende, og kan videre være
relatert til virksomhetens strategier, driften i virksomheten, etterlevelse av regelverk og
ledelsens direktiver, eller relatert til rapporteringen i virksomheten. Kontrollene kan blant
annet være av fysisk art (lagertelling), statistisk analyse, analyse av resultater,
resultatindikatorer og gjennom ansvarfordeling (eksempelvis kollegakontroll).

11

KS; Rådmannens internkontroll; Hvordan få orden i eget hus?, på side 16.
Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992.
13
COSO-rapporten.
12

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 7

Rutiner for internkontroll

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. Virksomhetens kommunikasjon vil måtte være både av intern og ekstern
karakter. Eksempel på intern kommunikasjon er informasjonsflyten mellom ledelse og ansatte
og mellom ansatte og ledelse. Eksempel på ekstern kommunikasjon er informasjonsflyten til
publikum og kunder (velgere og brukere), samt disse gruppene sine muligheter til
kommunisere med virksomheten (klager, ros og andre tilbakemeldinger).
5. Oppfølging og overvåkning:
Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid.
Oppfølgingen kan skje kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, ved
frittstående evalueringer eller som en kombinasjon av de to. Mangler i den interne kontrollen
bør rapporteres til ledelsen, og informasjon om alvorlige forhold bør tilflyte toppledelsen og
styret. Gjennomførte risikovurderinger vil lette oppfølgingsansvaret fordi ledelsen vil ha et
bedre grunnlag for å vite hvilke områder/funksjoner man bør rette oppmerksomheten mot.
Konkrete eksempel på oppfølging og overvåking er resultatrapportering, kollega-kontroll,
interne og eksterne evalueringer, kurs, møter og samlinger, samt kommunikasjon med
eksterne aktører (klager, ros og andre tilbakemeldinger).
Fellesnevnere for hva internkontroll er
Oppsummert kan man si at det finnes flere fellesnevnere for hva internkontroll er. Dette er
-

Plikten til å sette mål
Kartlegging av risiko
Forebyggende tiltak
Tiltak for å avdekke avvik, feil og mangler
Tiltak for å rette opp avvik, feil og mangler

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


Kommunen skal ha et betryggende system for internkontroll, som bør bestå av
følgende fire komponenter:
o
o
o
o

kontrollmiljø
rutiner for risikovurderinger
rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og overvåking
systemer for informasjon og kommunikasjon
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært dokumentanalyse og intervju.
Vi har intervjuet rådmann, leder ved servicetorget, økonomisjef, helse- og omsorgssjef,
kultur- og oppvekstsjef og teknisk sjef.
Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av ulike styringsdokumenter, herunder
årsbudsjett, økonomiplaner, årsmeldinger, delegasjonsreglement og en rekke nedskrevne
rutiner. En oversikt over dokumenter som vi har gjennomgått finnes bakerst i denne rapporten
(Kilder og litteratur).
1.4.2 Avgrensing
Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde de overordnede krav til internkontroll. Undersøkelsen
omfatter derfor ikke de særlige krav til internkontroll som gjelder for spesifikke sektorer og
funksjoner i kommunen. Undersøkelsen er tidsmessig avgrenset til å gjelde internkontrollen i
kommunen slik den var på undersøkelsestidspunktet. På enkelte punkter tar den imidlertid
også opp utviklingen over tid.
1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Dette er blant annet ivaretatt gjennom at det er utarbeidet en
intervjuguide som sikrer at informantene har blitt stilt de samme spørsmålene. Vi mener at
intervju/spørsmål til administrasjonen samt gjennomgang av ulike styringsdokumenter, til
sammen gir grunnlag for å kunne svare på undersøkelsens problemstillinger.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt ved at data har blitt verifisert av dem vi har intervjuet, samt gjennom intern
kvalitetssikring.
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2. HAR MÅSØY KOMMUNE ET BETRYGGENDE SYSTEM
FOR INTERNKONTROLL?
2.1 Overordnet revisjonskriterium
Det overordnede revisjonskriteriet for hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er som
følger:


Kommunen skal ha et betryggende system for internkontroll.

2.2 Har kommunen et betryggende kontrollmiljø?
2.2.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Kommunen bør ha et betryggende kontrollmiljø.

2.2.2 Data
Driftsform og ledelsesfilosofi
Det finnes ulike måter å organisere en kommunes virksomhetsstyring på. Et konkret eksempel
på dette er den mye brukte modellen «balansert målstyring» (BMS). Revisjonen har fått
opplyst at Måsøy kommune ikke har innført noen særskilt driftsform i sin virksomhetsstyring.
Kommunen er imidlertid i ferd med å bli opplært i såkalt «helhetlig styring» ved hjelp av
konsulent fra KS. Formålet er å innføre en styring basert på mål og resultater som ikke bare
omfatter økonomiske forhold, men også mål og resultatrapportering knyttet til blant annet
tjenesteutøvelsen. Dette innebærer også å utarbeide et årshjul som omfatter de viktigste
elementene i kommunens arbeid. Dette omtales noe nærmere i kapittel 2.3.
Organisering, ansvar og myndighet
Administrativ organisering:
Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmannen, økonomisjef, leder for
helse- og omsorgssektoren, leder for kultur- og oppvekstsektoren, leder for teknisk sektor og
leder for servicetorget.
Sentraladministrasjonens ansvarsområder er politiske råd og utvalg, politisk administrasjon,
formannskapskontor, økonomiavdeling, IT, servicetorg, enhet for samfunnsutvikling,
administrative råd og utvalg etc.14
Helse- og omsorgssektoren har ansvaret for helsesenter, hjemmetjenesten, hjemmesykepleie,
omsorgsboliger, fysioterapitjenesten, NAV Måsøy/sosialtjenesten og legetjenesten.15
14
15

Måsøy kommune; Årsberetning 2013, på side 12.
Måsøy kommune; Årsberetning 2013, på side 21.
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Oppvekst- og kultursektoren har ansvaret for forebyggende tjenester (PP-tjenesten,
helsesøstertjenesten, barnevernet, psykiatridelen barn og unge) barnehager, grunnskole,
skolefritidsordning, kulturskole, voksenopplæring, spesialundervisning, folkebibliotek og
ungdomsklubb.16
Teknisk sektor har blant annet ansvaret for arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og
oppmålingsarbeid, brann- og ulykkesberedskap, bygging, drift og vedlikehold av kommunale
anlegg og bygg, prosjektledelse ved byggeprosjekter, samt bidra aktivt i
samfunnsutviklingen.17
Servicetorget utfører oppgaver for de ulike sektorene som kopiering, trykking, utsending av
innkallinger til møter i folkevalgte organ, enkel saksbehandling, møteforberedelser, og
skriving av møteprotokoller. Servicetorget har også ansvaret for sentralbord, arkivfunksjoner,
postbehandling, fakturabehandling, kundebehandling/informasjon, skjema/veiledning og
lønn.18
Generelt:
Fordeling av ansvar og myndighet i kommunen framgår i det vesentlige av følgende
styringsdokumenter:






Delegasjonsreglement (delegasjon fra kommunestyret)
Rådmannens videredelegasjon av myndighet til etatsleder o.a.
Budsjettreglement – Økonomisaker (kapittel 19 i kommunestyrets
delegasjonsreglement)
Finansreglement
Anskaffelsesinstruks

Delegasjon fra kommunestyret til rådmannen:
Det vesentlige av delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen framgår av
kapittel 16 i kommunestyrets delegasjonsreglement (sist endret av kommunestyret
13.06.2008). Her heter det blant annet at administrasjonssjefen med hjemmel i
kommuneloven § 23 fjerde ledd avgjør alle saker «når sakene etter en konkret vurdering ikke
anses å være av prinsipiell betydning». Videre er rådmannen delegert anvisningsfullmakt «for
hele kommunens bevilgningsregnskap».19 Rådmannen er også delegert myndighet i
personalsaker20 og innenfor en rekke saksområder i henhold til særlover.21
Videredelegasjon fra rådmannen:
I kommunestyrets delegasjonsreglement er rådmannen gitt anledning til å delegere videre sin
myndighet til andre innenfor kommuneadministrasjonen.22
Rådmannens videredelegasjon framgår av et eget dokument kalt «Rådmannens delegasjon av
myndighet til etatsledere o.a.». I denne redegjøres det for videredelegasjon fra rådmannen til
16

Måsøy kommune; Årsberetning 2013, på side 16.
Måsøy kommune; Årsberetning 2013, på side 27.
18
Måsøy kommune; Årsberetning 2013, på side 13.
19
Kommunestyrets delegasjonsreglement, på side 50.
20
Kommunestyrets delegasjonsreglement, på side 43.
21
Kommunestyrets delegasjonsreglement, på side 34-37.
22
Kommunestyrets delegasjonsreglement, på side 37.
17
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økonomisjef, teknisk sjef, kultur- og oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, skogbrukssjef og
landbrukssjef. Her framgår det blant annet at sektorlederne «har det fulle ledelses- og
driftsansvar for de ordningene som er lagt til sektoren», noe som innebærer at de har
«ansvaret for å organiseres arbeidet i sektoren etter de prinsipp som gjelder for den
administrative strukturen i Måsøy kommune». Videre framgår det blant annet at sektorlederne
«er ansvarlig for økonomikontroll og oppfølging av politiske vedtak under sine
hovedområder», har anvisningsmyndighet knyttet til sine hovedområder, samt at de er
ansvarlig for løpende kontroll med den økonomiske utviklingen, og skal følge opp avvik både
opp inntekts- og utgiftssiden.23 Det framgår også at de har ansvaret for saksbehandlingen
innenfor sitt område.24 I intervju ga nesten alle informantene uttrykk for at de kjente til
delegasjonene fra rådmannen til seg. En av informantene kjente ikke til en slik delegasjon fra
rådmannen, og en annen hadde hørt om det, men ikke sett det. På spørsmål om informantene
synes at deres oppgaver er klare og tydelige, svarte informantene jevnt over ja på dette.
I rådmannens videredelegasjon framgår det at økonomisjefen er kommunens
regnskapskyndige person, og har faglig ansvar for kommune- og særregnskaper. Det framgår
videre hvilken myndighet og ansvar økonomisjefen har vedrørende budsjett- og
økonomiplanarbeid, gjeldsettergivelse, innfordring og betalingsavtaler, innlån, framlegging av
budsjett, økonomisk internkontroll og rapportering til kommunestyre og rådmannen. Kulturog oppvekstsjefen, helse- og omsorgssjefen og teknisk sjef er delegert myndighet i henhold til
en rekke særlover. En oversikt over disse framgår av kapitlene 5, 6 og 7 i rådmannens
videredelegasjon.
Videredelegasjon fra rådmannens ledergruppe til deres mellomledere/ansatte:
Det framgår ikke direkte av rådmannens delegasjonsreglement hvorvidt sektorlederne er gitt
anledning til å videredelegere myndighet til sine underordnede (mellomlederne). Deres
delegasjonsadgang må imidlertid anes å være avledet av deres «fulle ledelses- og driftsansvar
for de ordningene som er lagt til sektoren». På spørsmål til sektorlederne om det foreligger
skriftlige delegasjoner fra disse til sine mellomledere/ansatte ble det gitt noe ulike svar. For
teknisk sektor ble det opplyst at det per i dag ikke er noen mellomledere på sektoren, men at
det vil bli det etter hvert. For servicetorget ble det svart at det ikke finnes skriftlige
delegasjoner. For helse- og omsorgssektoren ble det svart at det finnes slik delegasjon, og at
dette justeres underveis. For oppvekstsektoren ble det vist til eget delegasjonsreglement fra
oppvekstleder til mellomlederne.
Etikk
Etiske retningslinjer:
I Måsøy kommunes årsmelding for 2013 framgår det at kommunen ikke har utarbeidet egne
etiske retningslinjer.25 Dette ble også bekreftet i intervju. Revisjonen har imidlertid blitt
opplyst om det ble utarbeidet et utkast til etiske retningslinjer i 1996, men at disse aldri ble
vedtatt av kommunestyret. Revisjonen har videre blitt opplyst om at det finnes en etisk
refleksjonsgruppe på helse- og omsorgssektoren.

23

Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a., på side 5.
Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a., på side 2.
25
Måsøy kommune; Årsmelding 2013, på side 10.
24
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Andre reglement med etiske dimensjoner:
Revisjonen har undersøkt hvorvidt det redegjøres for etiske forhold i andre styringsdokumenter. I Måsøy kommunes retningslinjer for anskaffelser (kalt «Anskaffelsesinstruks»)
er det inntatt et punkt om etiske forhold.26 Her framgår det blant annet at «folkevalgte og
tjenestemenn skal sette strenge krav til integritet og etikk for sin virksomhet». Det framgår
videre at de interne forhold (i kommunen) skal preges av «høy forretningsetisk standard».
Anskaffelsesinstruksen tar også for seg andre etiske forhold. Eksempel på dette er miljø,
likebehandling av leverandører, svart arbeid og habilitet. Vi fant ikke at etiske forhold omtales
i eksempelvis kommunes personalreglement, delegasjonsreglement, økonomireglement eller
finansreglement.
Redegjørelse for etiske forhold i årsberetninger:
Fra og med 2011 ble kommunene pålagt å redegjøre for etiske forhold i årsberetningene.
Revisjonens gjennomgang av Måsøy kommunes årsberetning for 2013 viser at det i liten grad
redegjøres for etiske forhold i disse.27
Personalpolitikk
Måsøy kommune har utarbeidet en «Personalhåndbok» der kommunen har samlet alle
kommunale regelverk som berører ansatte i kommunen.28 Personalhåndboka inneholder
følgende reglement og retningslinjer:












Ansettelsesreglement
Arbeidsreglement
Lønns- og arbeidsvilkår
Synsprøve/databriller
Pensjons- og forsikringsordning
Flyttereglement
Permisjonsreglement
Studiepermisjoner
Fraværsreglement
Seniorpolitikk
Måsøy kommunes rusmiddelpolitikk (AKAN)

I tillegg finnes det retningslinjer for varsling om kritikkverdige forhold som gjelder for
sykeavdelingen ved Havøysund helsesenter.
I intervju ble det gitt uttrykk for at de personalpolitiske dokumentene er gamle og derfor
behøver å bli revidert.
Personalmøter:
I intervju har revisjonen blitt opplyst at rådmannen avholder møte med sektorlederne en gang
i uka (ledermøter), utvidet ledermøte (med sektorlederne og mellomlederne) en gang i
kvartalet og personalmøte med alle ansatte på rådhuset en gang i kvartalet. På teknisk sektor

26

Måsøy kommune; Anskaffelsesinstruks, pkt. 5, på side 7.
Det sies (kun) at Måsøy kommune ikke har utarbeidet etiske retningslinjer.
28
Måsøy kommune; Personalhåndbok, sist oppdatert 15.08.2011.
27
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avholdes det personalmøter hvert halvår, samt morgenmøter og lunsjmøter. På servicetorget
avholdes det postmøte hver morgen som fungerer som personalmøte, og ellers ved behov.
På helse- og omsorgssektoren avholdes det ukentlige møter med avdelingslederne og
annenhver uke utvidet/tverrfaglige møter. På oppvekstsektoren avholder oppvekstsjefen møte
med sine ledere en gang i måneden. På økonomikontoret avholdes det kaffemøter hver
morgen (ikke formelle personalmøter). I intervju har revisjonen blitt opplyst at det ikke
skrives referat fra møtene.
Medarbeidersamtaler:
Det framgår ikke noe om medarbeidersamtaler i kommunens personalreglement. I intervju har
rådmannen opplyst at medarbeidersamtaler nok ikke har vært praktisert tidligere, men at hun
tar sikte på å gjennomføre dette i løpet av (mai) 2015. Økonomisjefen sa at hun mente å
gjennomføre slike samtaler. Oppvekstsjefen har startet opp med slike samtaler. Det samme
gjelder på helse- og omsorgssektoren. På servicetorget gjennomføres dette en gang per år og
på teknisk sektor har det ikke blitt gjennomført slike samtaler enda. Samlet sett er det
revisjonens inntrykk at det ikke har vært praksis for å gjennomføre medarbeidersamtaler i
kommunen.
Medarbeiderundersøkelser:
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ble gjennomført en medarbeiderundersøkelse i
kommunen høsten 2014. Her hadde alle ansatte mulighet til å delta. Undersøkelsen ble
gjennomført av en ekstern konsulent, og baserte seg på spørreskjema og fokusgrupper.
Kompetanse
Målsettinger, kompetanseplaner og kartlegging:
I kommunens personalhåndbok framgår det at målet med alle tilsetninger «er å få tilsatt søker
som totalt sett er best kvalifisert etter prinsippet om «rett person på rett plass til rett tid»».
Det framgår videre at gode tilsetningsrutiner «er det beste middel for kommunen til å sikre seg
den beste søkeren». På spørsmål om det gjøres kartlegging av kompetanse varierte svarene
som informantene ga. På noen områder er kompetansen kartlagt, mens den ikke er det på
andre områder. Det samme svaret ble gitt på spørsmål om det er utarbeidet kompetanseplaner.
Det ble eksempelvis nevnt at de har rimelig god oversikt over kompetansen i brannvesenet.
Dette på grunn av at området er svært regelstyrt med strenge krav til kompetanse. Det ble
også nevnt at forholdene er små, og at det dermed er lett å holde oversikt over de ansattes
kompetanse. Helse- og omsorgssektoren ble nevnt som en sektor med god oversikt over
kompetansen til de ansatte. Revisjonen har blitt forelagt en strategisk kompetanseplan som
gjelder for denne sektoren.29
De ansattes kompetanse
Kommuner skal rapportere til KOSTRA/SSB om kompetansen til de ansatte. Dette gjelder
imidlertid ikke for alle tjenesteområder. I tabellen nedenfor framgår Måsøy kommune sine
innrapporterte tall for kompetanse innenfor tjenesteområdene barnehage,
grunnskoleopplæring, barnevern, pleie og omsorg, og brann- og ulykkesvern.

29

Strategisk kompetanseplan 2013-2016 for helse- og omsorgssektoren.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 14

Rutiner for internkontroll
Tabell 1: Utdanningsnivå på utvalgte tjenesteområder, Utvalgte kommuner 2013

Tjenesteområder

Måsøy

Finnmark

Gruppe 6

Landet

Barnehager
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Andel styrere og pedagogiske ledere
med godkjent barnehagelærerutdanning
Andel assistenter med barne- og ungdomsarbeiderErfaring, barnehagelærer – eller annen pedagogisk
utdanning
Grunnskoleopplæring
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
og pedagogisk utdanning
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
uten pedagogisk utdanning
Andel lærere med videregående utdanning
eller lavere
Barnevern
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år
Enhet: Årsverk
Pleie og omsorg
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
fra videregående skole
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
fra høyskole/universitet
Brann- og ulykkesvern
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn
med særskilte brannobjekter

30,8

32,1

29,1

34,1

60

83,3

77

88,4

50

34,3

33,3

30,2

85,7

84,3

85

87,1

10,7

5,5

5,6

6,3

3,6

10,3

9,4

6,6

4,7

4,3

5,9

3,9

76

71

74,2

75

44

39

45

41

32

32

29

34

100

92,3

..

91,6

*Kilde: SSB/KOSTRA

Av tabellen ovenfor ser vi at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i Måsøy
kommune er lavere enn Finnmark og landsgjennomsnittet, men høyere enn gruppe 6. På
skoleområdet er andelen lærere med universitets- /høgskoleutdanning og pedagogisk
utdanning i Måsøy kommune høyere enn Finnmark og gruppe 6, men lavere enn
landsgjennomsnittet. På barnevernområdet er stillinger med fagutdanning i Måsøy kommune
høyere enn Finnmark og landsgjennomsnittet, men lavere enn gruppe 6. På pleie- og
omsorgsområdet andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning i Måsøy
kommune høyere enn sammenlikningskommunene. Samlet sett er det ikke store forskjeller
mellom kompetansen i Måsøy kommune og sammenlikningskommunene.
Tabell 2: Utdanningsnivå på utvalgte tjenesteområder, Måsøy kommune 2010-2013

Tjenesteområder
Barnehage:
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Grunnskole:
Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
og pedagogisk utdanning
Barnevern:
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år
Enhet: Årsverk
Pleie og omsorg:
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
Brann- og ulykkesvern:
Andel personer med kompetanse som fører tilsyn
med særskilte brannobjekter

2013

2012

2011

2010

30,8

30,8

23,5

30,8

85,7

79,2

84

88

4,7

4,8

4,5

4,5

76

69

71

67

100

100

100

100

*Kilde: SSB/KOSTRA

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 15

Rutiner for internkontroll

Av tabellen ovenfor ser vi at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning gikk ned fra 2010
til 2011, for så å stige igjen i 2012/2013. Vi ser videre at andelen lærere med universitets- /
høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning har gått ned fra 2010 til 2013. Stillinger med
fagutdanning i barnevernet har holdt seg jevnt i perioden 2010-2013. I pleie- og omsorg har
andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning steget fra 2010-2013.
Opplæring og ivaretakelse av nytilsatte:
I kommunens personalhåndbok heter det at den nytilsatte «hurtigst mulig» skal settes i stand
til å utføre arbeidsoppgavene, få en positiv innstilling til kommunen og etaten, innpasses i
organisasjonen for øvrig, og få en best mulig faglig og sosial utvikling.30 For å nå dette målet
er det presisert at introduksjonen av de nytilsatte skal tillegges stor vekt, og at den skal skje
systematisk. Personalhåndboka har videre et eget kapittel som omhandler introduksjon av
nytilsatte.31 Her omtales blant annet formål og målsetting, prinsipper, gjennomføring,
fordeling av ansvar, fadderordning, introduksjonsplan, hjelpemiddel (herunder sjekkliste) og
informasjonsperm om kommunen. Det framgår videre at introduksjonsprosessens innhold er
satt sammen av følgende hoveddeler:


Innføring i stillingens arbeidsoppgaver, hvordan de skal utføres, ansvarsdeling, samarbeid med
andre, rutiner, hjelpemiddel e.l.



Informasjon om plikter og rettigheter, som inkluderer reglementer som gjelder for ansatte i
Måsøy kommune.



Informasjons om kommunens ulike oppgaver, og institusjonens/etatenes oppgaver i denne
sammenheng.



Skape sosial kontakt med kollegaer og ledere.

I intervju var det ingen av informantene som ga uttrykk for at de kjente til kommunens
nedskrevne rutiner for opplæring av nytilsatte. Dette gjelder også for den av informantene
som var relativt nytilsatt i kommunen. Det ble imidlertid nevnt at rutiner for opplæring av
nytilsatte sitter inne som en del av kulturen i kommuneorganisasjonen. Det ble videre nevnt at
det er praksis for at nytilsatte blir opplært av kollegaer (kontaktperson/fadderordning) og at
nytilsatte har introduksjonssamtale med sin leder. Det ble også nevnt at det bør lages nye
ruiner som gjelder for hele kommunen, og at opplæringen er noe tilfeldig og vilkårlig.
Etter- og videreutdanning:
I kommunens personalreglement er det et eget kapittel som omhandler studiepermisjoner for
henholdsvis sektorlederne og andre ansatte. Om sektorlederne heter det blant annet at disse
kan innvilges permisjon med lønn i inntil 15 dager per semester (halvår). Det heter videre at
disse kan få utgiftsdekning (dekning av reiseutgifter, oppholdsutgifter etc.) med inntil kr
10.000,- per semester. Det heter også at «søknader om studiepermisjon hvor behovet for
omsøkt kompetanse er stor i organisasjonen eller vurderes som tiltak for å beholde
arbeidstakere, vurderes særskilt». Om andre ansatte heter det blant annet at kommunen
praktiserer en ordning med at ansatte som tar desentralisert kompetansegivende utdanning
som har betydning for den ansattes stilling, kan gis permisjon med lønn inntil 16 dager per år.

30
31

Personalhåndboka, på side 5.
Personalhåndboka, kapittel 9 Introduksjon, på side 14-17.
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I intervju ble det av flere av informantene gitt uttrykk for at de økonomiske rammene setter
begrensninger på omfanget av etter- og videreutdanning. På VA-siden32 på teknisk sektor
deltar ansatte på seterfiseringskurs. På servicetorget har det ikke vært særlig høy prioritering
av kurs og videreutdanning, men arkivleder deltar på årlige fagsamlinger.
På helse- og omsorgssektoren satses det på e-læring (nettbaserte kurs), blant annet i
forbindelse med kurs i medikamenthåndtering. De har også fokus på intern-undervisning. Det
ble videre opplyst at kommunen selv utdanner helse- og omsorgspersonell. På
oppvekstsektoren satses det på målrettet og langsiktig læring gjennom RSK Vest-Finnmark.33
På økonomikontoret deltar de på kurs ved behov. Det ble videre opplyst at en av de ansatte tar
bachelorutdanning.
2.2.3 Vurderinger
Etikk:
I kommunelovens formålsparagraf heter det blant annet at loven (også) skal legge til rette for
en tillitsskapende forvaltning som bygger på en «høy etisk standard». Bestemmelsen
synliggjør at folkevalgte og tjenestemenn, i sine avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til
et sett normer, formål og verdier som bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet.34
I forlengelsen av dette har Kommunesektorens etikkutvalg i en uttalelse sagt at den mener at
alle kommuner skal ha etiske retningslinjer eller etiske regelverk, som bør gjelde for både
ansatte og folkevalgte i kommunen.35 I den sammenheng har revisjonen merket seg at Måsøy
kommune ikke har utarbeidet og vedtatt egne etiske retningslinjer for sin virksomhet. Dette
må vurderes som en klar svakhet.
I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at det i kommunens årsberetning skal redegjøres for
«tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt» for å sikre betryggende kontroll og
en høy etisk standard i virksomheten. I forlengelse av dette har Kommunesektorens
etikkutvalg uttrykt bekymring for kommunenes manglende etterlevelse av dette kravet.36
Revisjonen har merket seg at det i liten grad redegjøres for de etiske forhold i Måsøy
kommunes årsberetning. Dette må vurderes som en klar mangel.
Driftsform og ledelsesfilosofi:
Selv om det ikke er noe lovkrav å innføre særskilte driftsformer (som for eksempel balansert
målstyring), finner revisjonen grunn til å trekke fram at slike rammeverk kan bidra til en mer
bevisst, strukturert og målrettet styring av kommunens virksomhet. Revisjonen registrerer i
den sammenheng at Måsøy kommune er i ferd med å innføre en type driftsform kalt
«Helhetlig styring», noe som må vurderes som positivt.
Organisering, ansvar og myndighet:
I henhold til den alminnelige delegasjonslære er det ingen krav til at delegasjoner skal være
skriftlige. Delegasjon skal imidlertid skje på en forsvarlig måte som skaper klarhet og
notoritet omkring det faktum at det er delegert forvaltningsmyndighet, og på hvilke
32

VA = vann og avløp.
Regionalt Samarbeidskontor Vest-Finnmark er et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i syv
kommuner i Finnmark. Kommunene er Hasvik, Loppa, Alta, Kvalsund, Hammerfest, Måsøy og Nordkapp.
34
Ot.prp.nr.17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitsskapende
forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner), på side 52.
35
Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 16/14 Etiske retningslinjer.
36
Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 15/14 Høy etisk standard.
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betingelser dette er gjort. Revisjonen registrerer i den sammenheng at det foreligger skriftlige
delegasjoner fra kommunestyret til rådmannen og fra rådmannen til sektorlederne. Revisjonen
merker seg imidlertid at det bare i varierende grad foreligger skriftlige delegasjoner fra
sektorlederne til mellomlederne. Dette vurderer revisjonen som en svakhet. Revisjonen
merker seg også at kommunestyrets delegasjonsreglement ikke er revidert og behandlet av
kommunestyret siden juni 2008. Dette innebærer at dagens kommunestyre ikke har behandlet
kommunens delegasjonsreglement.
Personalpolitikk:
Revisjonens undersøkelse viser at Måsøy har en rekke styringsdokumenter som omfatter
personalpolitiske forhold, noe som må vurderes som svært positivt. Revisjonen merker seg
imidlertid at det i all hovedsak ikke er praksis for å gjennomføre medarbeidersamtaler. På
dette punktet foreligger det altså et forbedringspotensial.
Kompetanse:
Revisjonen har merket seg at det ikke er en konsekvent praksis i kommunen å kartlegge de
ansattes kompetanse. Revisjonen har videre merket seg at det ikke er en konsekvent praksis å
utarbeide kompetanseplaner. Revisjonen har også merket seg at det er relativt lite økonomisk
rom for å la nytilsatte delta på kurs (herunder etter- og videreutdanning). Her foreligger det
altså et forbedringspotensial. På den annen side har kommunen gode nedskrevne rutiner for
hvordan nytilsatte skal følges opp i startfasen. Disse synes imidlertid å være lite kjent i
kommuneorganisasjonen.
2.2.4 Konklusjon
Kommunen bør ha et system og rutiner som legger til rette for et betryggende kontrollmiljø.
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune i all hovedsak har dette på plass, men at det
likevel finnes noen svakheter og mangler som kan bidra til å svekke kontrollmiljøet.

2.3 Har kommunen systemer for mål- og risikovurderinger?
2.3.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger.

2.3.2 Data
Planer og målsettinger
Planstrategi:
Kommunestyret skal minst en gang i valgperioden vedta en kommunal planstrategi. Formålet
med planstrategien er at kommunestyret skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal
prioritere i valgperioden. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke
planoppgaver som skal prioriteres. Kommunestyret i Måsøy kommune vedtok planstrategi
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2012-2015 i september 2012.37 Her framgår utviklingstrekk og utfordringer for Måsøy
kommune, mål for utviklingen i valgperioden, samt oversikt over alle kommunens planer
(herunder hvilke planer som skal rulleres og hvilke nye planer som skal utarbeides).
Kommuneplan – Samfunnsdelen:
Kommuner skal ha en kommuneplan bestående av en arealdel og en samfunnsdel
(samfunnsplan). Gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen) i Måsøy kommune ble vedtatt av
kommunestyret i januar 2013.38 Planen har en varighet på 12 år (2013-2025). I denne er
fastsatt verdigrunnlag, visjon, satsingsområder med tilhørende målsettinger og strategier.
Kommunedelplaner etc.:
Kommunedelplaner tar for seg spesielle områder eller temaer og gir føringer for disse. Denne
plantypen er mer detaljert enn kommuneplanen. Måsøy kommune har blant annet følgende
kommunedelplaner:39














Klima- og energiplan
Næringsutviklingsplan
Kriseplan
Hovedplan for vann og avløp
Havneplan
Helse-, miljø- og sikkerhetsplan
Strategisk næringsplan
Plan for rusforebyggende tiltak
Boligsosial handlingsplan
Psykiatriplan
Voksenopplæringsplan
Kulturbyggplan
Plan for renovering av kommunale veier

Økonomiplan og årsbudsjett:
Revisjonens gjennomgang av kommunens økonomiplan viser at det, foruten om økonomiske
målsettinger, ikke fastsettes målsettinger i denne vedrørende kommunens tjenesteutøvelse.
I kommunens årsbudsjett er det imidlertid fastsatt overordnete målsettinger og oversikter over
tiltak som må prioriteres i budsjettåret på hver sektor. Revisjonens gjennomgang av
kommunens årsmelding for 2013 viser at det i liten grad rapporteres om målsettingene er
oppnådd. Det rapporteres heller ikke systematisk om de tiltak som skulle gjennomføres har
blitt gjennomført eller ikke. Det rapporteres imidlertid om tiltak som er gjennomført, men
rapporteringen følger ikke logisk av fastsatte tiltak i årsbudsjettet.
Mål og virksomhetsplaner etc.:
På spørsmål om det fastsettes målsettinger for kommunens virksomhet viste noen informanter
til kommunens økonomiplan, sektorplaner og temaplaner. En av informantene uttrykte at
økonomiplanen i stor grad handler om økonomiske forhold. Vedkommende uttrykte videre at
kommunen har en del planer med «fine ord», men at disse er lite eller ikke i bruk i det hele
tatt.
37

26.09.2012, sak 61/12.
31.01.2013, sak 13/1.
39
Omfatter også sektorplaner og handlings- og tiltaksplaner.
38
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Revisjonen har blitt opplyst om at det ikke fastsettes mål på teknisk sektor. Revisjonen har
videre blitt opplyst om at sektoren har noen gamle dokumenter, men at disse ikke brukes.
Sektoren har ikke virksomhetsplan, men det skal innføres årshjul. Servicetorget har et årshjul,
men ikke noen skriftlige målsettinger. Helse- og omsorgssektoren har en årsplan, et
overordnet mål og delmål på avdelingene. Oppvekstsektoren fastsetter mål, som framgår av
tilstandsrapport for grunnskolen. Barnehagene og skolene har fastsatt målsettinger i sine
virksomhetsplaner. Økonomikontoret har som hovedmål at budsjettet skal overholdes, og har
ikke mål utover dette. Økonomikontoret har ikke virksomhetsplan.
Helhetlig styring:
I kommunal sektor har man tradisjonelt vært flinkere til å fokusere på innsats (budsjett) enn
på oppnådde resultater. Revisjonen har i intervju blitt opplyst om at Måsøy kommune per i
dag styrer etter budsjett og økonomiplan. Revisjonen har videre blitt opplyst om at kommunen
er i startfasen med å innføre et mer helhetlig orientert styringssystem. I dette arbeidet har
kommunen søkt bistand fra KS- Konsulent, som har besøkt kommunen ved flere anledninger.
Systemet «helhetlig styring» vektlegger at det skal rapporteres om resultater og settes mål på
flere dimensjoner enn bare økonomi (budsjett). Eksempel på andre dimensjoner er
tjenestekvalitet, organisasjon og samfunn. Et resultat av dette er at kommunen skal settes i
stand til å målrette innsatsen (økonomi) og kunne dokumentere resultatene (på for eksempel
tjenestekvalitet). I intervju har revisjonen blitt opplyst om at dette er et
lederutviklingsprogram, det vil si at alle lederne i kommunen etter hvert skal bli opplært i
dette systemet.
Risikovurderinger
Generelt:
På spørsmål om kommunen har rutiner for risikovurderinger var svarene som ble gitt noe
ulike. Mange viste til risikovurderinger når det gjelder sikkerhet, og mindre til
risikovurderinger vedrørende selve tjenesteproduksjonen. En av informantene viste ikke om
det finnes noe slikt i kommunen. På økonomikontoret er det gjort noen risikovurderinger
knyttet til kommunale fordringer. På oppvekstsektoren har revisjonen blitt opplyst at spesielt
barnehagene er veldig gode på dette. Helse- og omsorgssektoren har ikke rutiner for
risikovurdering av tjenesteproduksjonen. På servicetorget finnes det ikke noen
risikovurderinger knyttet til tjenesteproduksjonen. På teknisk sektor har branndelen en del
planer. For øvrig ble det vist til den overordnede ROS-analysen40 som gjelder for hele
kommunen.
Rapportering:
Et av flere verktøy for å foreta vurderinger av risiko er rapporter. Måsøy kommune har to
hovedtyper rapporter som behandles i kommunestyret. Dette er årsberetningene og
tertialrapportene. I disse rapporteres det i all hovedsak om økonomi. I tillegg rapporteres det
månedlig om økonomi fra sektorlederne til økonomisjefen.

40

Risiko- og sårbarhetsanalyse.
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2.3.3 Vurderinger
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Måsøy kommune har bare i liten
grad fastsatt mål for sin virksomhet. Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen arbeider
med å få dette plass. Revisjonen registrerer videre at det ikke er en konsekvent praksis at
sektorene og/eller avdelingene utarbeider virksomhetsplaner eller annet dokument med
konkrete mål og tiltak for deres virksomhet. Samlet sett svekker dette kommunes mulighet til
å evaluere hvorvidt tjenesteproduksjonen er i tråd med lovkrav eller ønsket tilstand. Dette
svekker også kommunens muligheter for å gjøre de riktige grep som kan bidra til bedre
resultatoppnåelse.
Kommunen bør ha et system for risikovurderinger. Vår undersøkelse viser at Måsøy
kommune har et system for bruk av ROS-analyser på et overordnet nivå (samfunnssikkerhet
og beredskap). Revisjonen merker seg imidlertid at det ikke er en konsekvent praksis at
avdelingene utarbeider risikovurderinger for sine respektive tjenesteområder.
2.3.4 Konklusjon
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det slik at
Måsøy kommune i liten grad har et system for mål- og risikovurderinger når det gjelder
tjenesteproduksjonen. Det foreligger altså et klart forbedringspotensial på dette området.

2.4 Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og
overvåking?
2.4.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Kommunen bør ha rutiner som sikrer gjennomføring av de tiltak som ledelsen har
funnet nødvendige for å håndtere identifisert risiko.

2.4.2 Data
En rekke av de verktøy, dokumenter og rutiner som er nevnt i kapitlene 2.2 og 2.3 er også av
betydning i forhold til kommunens kontrollaktiviteter. I den grad de bidrar på andre måter enn
det som er beskrevet tidligere, vil dette bli nevnt nedenfor.
Økonomireglementet
I Måsøy kommunes økonomireglement framgår det at administrasjonssjefen «tildeles
anvisningsmyndighet for hele kommunens bevilgningsregnskap».41 Det framgår videre at
administrasjonssjefen kan videredelegere denne myndigheten gjennom eget

41

Delegasjonsreglement for Måsøy kommune, kapittel 19 Budsjettreglement – Økonomisaker; kapittel 7
Administrasjonssjefens ansvar.
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delegasjonsreglement. Det framgår også at administrasjonssjefen kan videredelegere sin
myndighet til å regulere budsjettet ned til budsjettansvarlig for den enkelte ansvarsenhet.
I rådmannens videredelegasjon framgår det at sektorlederne (etatsjefene) er videredelegert
anvisningsmyndighet på sine ansvarsområder (hovedområder).42 Det framgår videre at
sektorlederne kan «foreta tekniske endringer i driftsbudsjettet av ikke-prinsipiell betydning,
for eksempel endringer som følge av endrede ansvarsforhold eller nye lover/forskrifter». I
rådmannens videredelegasjon framgår det også at sektorlederne er «ansvarlig for
økonomikontroll og oppfølging av vedtak under sine hovedområder». Det framgår også at
sektorlederne er «ansvarlig for løpende kontroll av den økonomiske utviklingen, og skal følge
opp avvik både på inntekts- og utgiftssiden». Avvikene skal rapporteres til sektorens/etatens
hovedkomitè.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det er praksis for å rapportere til rådmannen når
det oppstår avvik eller situasjoner som har økonomiske konsekvenser.
Saksbehandlingssystem
Måsøy kommune bruker det elektroniske saks- og arkivsystemet ESA8. Dette er et integrert
system for saksbehandling, dokumenthåndtering (post- og journalbehandling) og arkivering,
og er godkjent etter NOARK 5 standarden.43 I intervju har revisjonen blitt opplyst om at dette
systemet fungerer bra. Kommunen bruker Visma Enterprise som en felles løsning for
økonomistyring og HR-system for lønn og personal.44 Revisjonen har forstått det slik at også
dette systemet fungerer bra.
På helse- og omsorgssektoren brukes blant annet Unique Profil, som er et fagsystem for pleierehabiliterings- og omsorgstjenester. Dette programmet omfatter alle sentrale arbeidsprosesser
innen tjenestene, så som saksbehandling, faglig dokumentasjon, IPLOS,
personelladministrasjon og arbeidsplanlegging, matproduksjon og transport. Systemet har
også omfattende rapporteringsmuligheter. På oppvekstsektoren brukes blant annet HK Data
Oppvekst, som er et fagsystem for PP-tjenesten. Systemet gir mulighet for god oversikt over
persondata og pårørende på klienter, registrering av henvisning, tilpasset registrering av
sakkyndig vurdering, samt enkel avslutning av saker og aktive registreringer.
Kvalitetssikring og kontroller
På spørsmål om det finnes skriftlige rutiner for arbeidet ved de ulike enhetene var svarene noe
ulike. Flere av informantene viste til rutiner som ikke var oppdaterte. Andre viste til at det er
meningen at rutiner skal innarbeides i systemet QM+.45 I intervju har informantene gitt noe
ulike svar på hvordan saksbehandlingen blir kvalitetssikret. For noen av enhetene blir vedtak
gjennomgått av flere personer (to som underskriver vedtakene). I andre tilfeller blir vedtakene
signert av to personer, men (kun) saksbehandlet av en person. I andre tilfeller igjen blir
vedtakene saksbehandlet av kun en person. På bakgrunn av informasjon gitt i intervju kan det
også skilles mellom hvordan sakene behandles avhengig av om de er saker til politisk
42

Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a., kapittel 3: Etatsjefer – Myndighet i økonomisaker.
Noark er en forkortelse for Norsk arkivstandard. Noark ble utarbeidet som en kravspesifikasjon for
elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984. Noark 5 er en standard for arkivdanning som stiller krav
til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet. Standarden skal kunne brukes for alle typer arkivdanning,
uavhengig av teknologisk løsning og type organ. Noark 5 er den siste utgaven av Noark standarden.
44
Human resource.
45
Quality manager+.
43
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behandling, og videre om det er snakk om kurante saker på den ene siden og mer kompliserte
saker på den andre siden. I saker som skal til politisk behandling er både sektorleder og
rådmann involvert. I saker av mer kompleks art blir flere involvert i sakene. Samlet sett er det
revisjonens inntrykk at praksis er ulik på de ulike sektorene/enhetene. En av informantene ga
blant annet uttrykk for at kvalitetssikringen av saksbehandlingen nok kunne vært bedre.
En vesentlig kontrolldimensjon er kontroller knyttet til bestilling, attestering og anvisning av
utbetalinger. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det er sektorlederne som har
anvisningsmyndigheten. På servicetorget er det lederen der som har anvisningsmyndigheten
Revisjonen har videre blitt opplyst om at det finnes et fullmaktsystem, og de fleste
informantene viste til at det finnes skriftlige fullmakter.
En annen kontrolldimensjon er hvorvidt rådmannen og sektorlederne overvåker bruken av
delegert myndighet i kommuneorganisasjonen. I intervju ble det gitt ulike svar på dette. En av
informantene uttrykte at vedkommende ikke kontrollerer sine underordnede, da de ansatte har
god kompetanse på sine områder, og at vedkommende nok ikke blir kontrollert av rådmannen.
En annen informant sa at det har hendt at vedkommende har tatt opp ting med sine
underordnede, men at vedkommende ikke gjør det i noe særlig grad. En annen informant sa at
vedkommende blir kontrollert av rådmannen blant annet ved at rådmannen leser gjennom
vedtak og kommer med spørsmål, samt at vedkommende kontrollerer sine underordnede
gjennom dialog og i medarbeidersamtaler. En annen informant opplyste at vedkommende gjør
kontroller i forbindelse med større prosjekt.
Oppdatering på regelverk
På spørsmål om hvordan de ansatte oppdaterer seg på lovverk viste informantene til kursing
(som er noe tilfeldig), deltakelse i fagnettverk (herunder RSK Vest-Finnmark), bruk av
Lovdata.no, bruk av QM+, deltakelse på samlinger arrangert av Fylkesmannen, gjennom å ha
det som tema på ledermøter, bruk av diverse oppslagsverk, informasjon fra KS, samt
rådføring med andre kommuner.
Ledermøter
Rådmannen avholder ledermøter en gang i uka (på mandager). På disse møtene deltar alle
sektorlederne, samt økonomisjefen og lederen for servicetorget. Revisjonen har blitt informert
om at rådmannen ikke skriver referat fra disse møtene. Revisjonen har blitt opplyst om at
dette er en bevisst holdning, da det blant annet ville gått mye tid til referatskriving.
Revisjonen har videre blitt informert om at også sektorlederne har jevnlige møter med sine
mellomledere. Det skrives heller ikke referat fra disse møtene.
Rapportering
Kravene til økonomisk rapportering i Måsøy kommune framgår blant annet av kommunens
økonomireglement kapittel 10. Her heter det at formålet med rapporteringen er å gi
muligheter for å kontrollere at ressursbruken er i samsvar med budsjett, og gi muligheter til å
foreta endringer i budsjettet på grunn av endringer i forutsetninger eller utvikling av behov.
Foruten om tertialrapportering og rapportering i årsberetning (årsregnskap) er rådmannen
pliktig til «å utarbeide budsjettkontroll etter forespørsel fra komiteer og formannskapet».
Forøvrig gjelder den hovedregel at «overordnet organ alltid, og snarest mulig, skal
informeres dersom budsjettutviklingen eller ekstraordinære økonomiske forhold tilsier det».
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I rådmannens delegasjon av myndighet framgår det at regnskapsansvarlig rapporterer til
kommunestyret og administrasjonssjef der ansvaret følger av lov og forskrift.46 I andre
sammenhenger rapporteres kun til administrasjonssjefen. Utenom årsavslutninger og
kortperiodiske rapporteringer til kommunestyret, har regnskapsansvarlig en generell og
umiddelbar rapporteringsplikt til administrasjonssjefen på forhold som avviker fra det en kan
forvente, det vil si der regnskapsansvarliges opplegg til internkontroll er brutt.
I rådmannens delegasjon av myndighet framgår det at sektorlederne skal rapportere om
økonomiske avvik til etatens hovedkomitè og til administrasjonssjefen.47 Sektorlederne
rapporterer månedlig om økonomi til økonomisjefen.
Rapportering fra sektorlederne til rådmannen skjer i all hovedsak gjennom rådmannens
ledermøter, samt via sektorledernes rapportering i forbindelse med utarbeidelse av
kommunens årsberetning.
Rapportering fra mellomlederne til sektorlederne skjer i stor grad gjennom muntlig dialog
(møter), via telefon og e-post.
Resultatindikatorer
En resultatindikator er en beskrivelse av en aktivitet eller et resultat som faktisk lar seg
måle. Det vil si at en indikator må kunne fremstilles i antall, i kroner, i prosent eller i
score på en skala, f.eks. fra 1 til 6.48 Revisjonen er ikke kjent med at dette praktiseres i Måsøy
kommune.
Avviks- og varslingssystem
Kommunens personalreglement inneholder ikke informasjon om varsling. På spørsmål om
kommunen har nedskrevne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i kommunen har
revisjonen blitt oversendt retningslinjer for varsling som (kun) gjelder for sykeavdelingen ved
Havøysund helsesenter. De fleste informantene var ikke kjent med disse rutinene.
Revisjonen legger derfor til grunn at det ikke finnes nedskrevne rutiner for varsling som
gjelder resten av kommuneorganisasjonen. I intervju sa en av informantene at det er stor
åpenhet i kommuneorganisasjonen vedrørende bruk av varsling.
De retningslinjene som gjelder sykeavdelingen inneholder punkter om hvilke forhold det kan
være aktuelt å varsle om, hvilken framgangsmåte som skal benyttes ved varsling, hvordan
varslingsmeldinger håndteres videre og hva som er arbeidsgivers ansvar.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen delvis har tatt i bruk et
kvalitetssikringssystem, kalt QM+. I dette skal alle ansatte ha anledning til å melde inn varsler
og avvik. QM+ er et fullintegrert kvalitetssystem med et eget saksbehandlingssystem som
kommuniserer med e-postprogrammet, og som skal gjøre det enkelt å følge opp, iverksette
prioriterte tiltak, informere om og arkivere alle faser i løsningen av en sak. Systemet
inneholder moduler som graf, meldinger, avvik, forslag m.m., prosesskart og ansvarsmatriser,
sjekklister og spørreskjemaer, og risikoanalyse. Systemet inneholder et eget skjema for
varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I skjemaet kan det blant annet fylles ut
46

Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a., kapittel 4.
Rådmannens delegasjon av myndighet til etatsledere o.a., kapittel 3.
48
Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor»,
på side 28.
47
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opplysninger om melder, informasjon om hendelsen, forslag til tiltak og hvem som er
nærmeste leder. I intervju har revisjonen blitt informert om at en ansatt er gitt i oppdrag å
innføre og drifte dette systemet (30 % stilling). I intervju ble det uttrykt behov for å lære opp
de ansatte i dette systemet.
I Intervju har revisjonen blitt opplyst om at alle meldinger om avvik og varsler skal sendes
tjenestevei og løses på lavest mulig nivå. Rådmannen sa at det er sektorlederne som i det
daglige har ansvaret for å følge opp avvik. Dersom avvikene har økonomiske konsekvenser
skal de rapporteres til sektorlederne og videre til rådmannen.
Redegjørelse for internkontroll i årsberetningene
I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at det skal «redegjøres for tiltak som er iverksatt og
tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll» i virksomheten. Revisjonens
gjennomgang av Måsøy kommunes årsberetning for 2013 viser at beretningen ikke inneholder
en slik redegjørelse.
2.4.3 Vurderinger
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll,
jf. kommuneloven § 23 nr. 2. En følge av dette er at kommunen bør ha rutiner og aktiviteter
som sikrer gjennomføring av tiltak som ledelsen har funnet nødvendige for å håndtere
identifisert risiko. Vår undersøkelse viser at Måsøy kommune delvis har rutiner for dette.
Bakgrunnen for vår vurdering er som følger:
I kommuneloven § 48 nr. 5 framgår det at skal «redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak
som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll» i virksomheten. Revisjonens
gjennomgang av Måsøy kommunes årsberetning for 2013 viser at den ikke inneholder en slik
redegjørelse. Revisjonen anser dette som en klar mangel ved årsberetningen og vil i den
sammenheng minne om lovgivers begrunnelse for en slik rapportering. I forarbeidene til
bestemmelsen heter det som følger:
«Framlegget går ut på at årsmeldinga til kommunane og fylkeskommunane skal gjere greie
for tiltak som er sette i verk og tiltak som er planlagde for å sikre forsvarleg («betryggende»)
kontroll i verksemda, jf. kommunelova § 23 nr. 2. Det er administrasjonssjefen som er
ansvarleg for å sikre forsvarleg kontroll. Kravet om rapportering om arbeidet med
internkontrollen er meint som eit verkemiddel til å setje arbeidet med internkontroll på
dagsordenen lokalt. Gjennom rapporteringa vil kommunestyret og kontrollutvalet få
informasjon og med det eit høve til å drøfte internkontrollarbeidet i kommunen. Kravet om
rapportering skal medverke til å støtte opp under og synleggjere det arbeidet som kommunane
og fylkeskommunane gjer med å utvikle internkontrollen.»49

I arbeidsmiljøloven § 2-4 er arbeidstakere gitt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
bedriften. Arbeidsgiver skal som et ledd i dette legge til rette for intern varsling. I henhold til
arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver vurdere om det er påkrevd med egne rutiner for varsling i
virksomheten. KS har i et hefte om varsling anbefalt at kommunene bør utarbeide skriftlige
rutiner og prosedyrer for når det skal varsles, hvem det skal varsles til og hvordan varsling
49

Prop.119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.), på side 39.
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skal følges opp.50 Revisjonen har merket seg at Måsøy kommune har nedskrevne rutiner for
varsling, men at disse kun er ment å gjelde for sykeavdelingen ved Havøysund helsesenter.
Dette innebærer at kommunen ikke har nedskrevne rutiner som omfatter hele
kommuneorganisasjonen. Revisjonen legger derfor til grunn at ansatte i kommunen i liten
grad eller ikke i det hele tatt er gjort kjent med retten til å varsle om kritikkverdige forhold i
kommunen. Samlet sett vurderer revisjonen dette som en klar mangel.
Revisjonen registrerer imidlertid at kommunen er i ferd med å ta i bruk et elektronisk system
for håndtering av varsling og avvik. Dette vurderes som positivt.
Revisjonen har videre merket seg at det meste av rapporteringsrutiner i kommunen gjelder
rapportering av økonomiske forhold. Dette innebærer at det i liten grad rapporteres om
resultater fra selve tjenesteproduksjonen, noe som revisjonen vurderer som en klar svakhet i
kommunens rapporteringsrutiner.
2.4.4 Konklusjon
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune delvis har dette på plass.

2.5 Har kommunen rutiner for informasjon og kommunikasjon?
2.5.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:


Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og
som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen.

2.5.2 Data
Internt
Mange av de verktøy som Måsøy kommune bruker i forbindelse med informasjon og
kommunikasjon internt i virksomheten, er allerede omtalt og vurdert i denne rapporten. De
mest sentrale verktøyene er:






50

Reglement, retningslinjer og delegasjoner
Ledermøter og personalmøter
Planer og budsjett
Årsberetning, årsregnskap og tertialrapporter
Korrespondanse per e-post og telefon

KS; Varsling – Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner, juni 2007.
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På spørsmål om hva som er de viktigste arenaene for utveksling av informasjon svarte
informantene følgende:








Ledermøtene med rådmannen
Avdelingsledermøter
Morgenmøter
Lunsjmøter
Korrespondanse per e-post
Uformell dialog
Fagforeningene

I intervju opplyste en av informantene at vedkommende skulle vært flinkere til å sende ut
informasjon til alle ansatte, spesielt de som ikke har sin arbeidsplass på rådhuset. Det ble
videre sagt at man forutsetter at mellomlederne videreformidler informasjon til de ansatte
etter avholdte ledermøter.
Eksternt
Flere av de verktøy som er nevnt ovenfor er av offentlig karakter. Dette betyr at de skal være
tilgjengelig for allmennheten. Det være seg årsberetninger, regnskapsrapporter, planer og
budsjett. Hvorvidt disse når fram til allmenheten beror imidlertid på kommunens grad av
aktivitet for å gjøre disse kjent og tilgjengelig.
En av kommunens viktigste kanaler for informasjon og kommunikasjon er kommunens
hjemmeside. Denne ble trukket fram av flere av informantene. Hjemmesiden inneholder en
rekke funksjoner. Dette er blant annet informasjon om kommunens tjenester, kunngjøringer,
aktivitetskalender, selvbetjeningsportal (med skjemaoversikter), informasjon om
telefonvarsling (tekniske tjenester), samt nyheter fra Måsøy kommune. Hjemmesiden
inneholder også tilgang på innkallinger og protokoller fra møter i kommunestyre,
formannskap og komiteene, samt offentlig postjournal.
2.5.3 Vurderinger
Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og som
muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon vil måtte være både
av intern og ekstern karakter. Vår undersøkelse viser at Måsøy kommune har system for
informasjon og kommunikasjon som er på et tilfredsstillende nivå. Dette gjelder både internt
og eksternt. Revisjonen vil spesielt trekke fram det positive i at kommunen både gir publikum
tilgang til møtedokumenter og kommunens postjournal på kommunens hjemmeside.
2.5.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune har tilfredsstillende system for intern og
ekstern kommunikasjon og informasjon.
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3. KONKLUSJONER
Har Måsøy kommune et betryggende system for internkontroll?

Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Måsøy kommune
har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at Måsøy
kommune i all hovedsak har dette på plass. Det finnes imidlertid forbedringspotensial på dette
området.
Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger:


Kontrollmiljø:
Kommunen bør ha et system og rutiner som legger til rette for et betryggende
kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune i all hovedsak har dette
på plass, men at det likevel finnes noen svakheter og mangler som kan bidra til å
svekke kontrollmiljøet.



System for mål- og risikovurderinger:
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det
slik at Måsøy kommune i liten grad har et system for mål- og risikovurderinger når det
gjelder tjenesteproduksjonen. Det foreligger altså et klart forbedringspotensial på dette
området.



Kontrollaktiviteter:
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune delvis har dette på plass.



Informasjon og kommunikasjon:
Revisjonen vurderer det slik at Måsøy kommune har tilfredsstillende system for intern
og ekstern kommunikasjon og informasjon.
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4. ANBEFALINGER
På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Måsøy
kommune gjør følgende:











Gjennomgå kommunestyrets delegasjonsreglement
Utarbeide etiske retningslinjer, som vedtas av kommunestyret.
Redegjøre for etiske forhold i årsberetningen
Vurdere å innføre en driftsform for kommunens virksomhet.
Fastsette målsettinger for de ulike tjenesteområdene.
Utføre risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene
Innføre rapporteringsrutiner som også omfatter tjenesteproduksjonen.
Utarbeide retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold som gjelder hele
kommuneorganisasjonen.
Gjøre ansatte i kommunen kjent med retten til å varsle om kritikkverdige forhold.
Redegjøre for kommunens internkontroll i årsberetningen.
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KILDER OG LITTERATUR
Lovverk
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Lov om sosiale tjenester i NAV § 5
Lov om helse- og omsorgstjenester § 3-1
Lov om barneverntjenester § 2-1
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9a-4
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 3-1
Lov om behandling av personopplysninger§ 14

Lovforarbeider
Prop.119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)
Ot.prp.nr.17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitsskapende
forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)
Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om
kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon)

Rapporter og veiledere mm.
COSO-rapporten; Intern kontroll – et integrert rammeverk; The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission i 1992
Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor»
Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 16/14 Etiske retningslinjer
Kommunesektorens etikkutvalg; Sak 15/14 Høy etisk standard
KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll», versjon I,
Drammen/Hamar, mars 2012.
KS; Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden I eget hus? (2013)
KS; Rådmannens internkontroll; Orden i eget hus (2012)
KS; Prosessveileder i arbeidet med «Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen Hvordan forankre og sikre gode etiske holdninger og handlinger? (november 2006)
KS; Varsling – Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner, juni 2007
Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor»
KS-Konsulent; «Styringsdialg»; powerpoint-presentasjon
KS-Konsulent; «Flerdimensjonalt»; powerpoint-presentasjon

Måsøy kommune
Anskaffelsesinstruks
Delegasjonsreglement for Måsøy kommune
Etiske retningslinjer for Måsøy kommune; Utkast, februar 1996
Kommunal planstrategi 2012-2015
Kommuneplan (samfunnsdelen) 2013-2025
Videredelegering til virksomhetslederne i oppvekstsektoren
Personalhåndbok for Måsøy kommune
Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (Sykeavdelingen)
Rådmannens administrative delegering av myndighet til etatsleder o.a.
Strategisk kompetanseplan 2013-2016 for helse- og omsorgssektoren
Tertialrapport andre tertial 2014
Økonomireglement
Årsbudsjett /økonomiplan 2013-2016
Årsbudsjett/økonomiplan 2012-2015
Årsmelding 2013
Årsplan 2015 for helse og omsorg
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Revisjonen sendte utkast til rapport på høring til rådmannen 29. januar 2015. Fristen for å
komme med kommentarer ble satt til 12. februar 2015. Revisjonen mottok svar fra rådmannen
24. februar 2015. Svaret framgår nedenfor:
Fra: Inga Sørensen [mailto:inga@masoy.kommune.no]
Sendt: 24. februar 2015 15:51
Til: Tom Øyvind Heitmann
Emne: SV: Påminnelse - Rapport etter forvaltningsrevisjon - Høring

Hei
Viser til rapport vedr forvaltningsrevisjon.
Rapporten er gjennomgått med alle de involverte.
Rapporten som her foreligger har rådmannen ingen kommentarer til.

Inga Sørensen
Rådmann
Måsøy Kommune
inga@masoy.kommune.no
91534989
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