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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av
kommunestyret i Nordkapp. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Nordkapp
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 Nordkapp
kommunen har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at
Nordkapp kommune ikke har et system for internkontroll som kan vurderes som fullt ut
betryggende.
Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger:


Kontrollmiljø:
Et betryggende system for internkontroll forutsetter at kommunen har et
velfungerende kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all
hovedsak har et velfungerende kontrollmiljø, men at det likevel finnes noen svakheter
og mangler som bidrar til å svekke dette. Revisjonen vil spesielt trekke fram mangelen
på skriftlige administrative delegasjoner og at kommunen ikke har et helhetlig system
for virksomhetsstyring.



System for mål- og risikovurderinger:
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det
slik at Nordkapp kommune har et manglende system for mål- og risikovurderinger.
Kommunen mangler blant annet et helhetlig system med mål og strategier som er
implementert i hele kommuneorganisasjonen. Revisjonen har videre merket seg at det
foreligger mangel på rapportering om måloppnåelse knyttet til de mål som
kommunestyret har fastsatt i årsbudsjett/økonomiplan. Vi viser blant annet til
mangelen på dette i kommunens årsberetninger. Det synes også å være behov for mer
kompetanse i kommuneorganisasjonen innenfor arbeidet med risikovurderinger.



Kontrollaktiviteter:
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 Nordkapp kommune i all
hovedsak har kontrollaktiviteter som skal bidra til å håndtere risiko, samt bidra til
regeletterlevelse, måloppnåelse og god økonomistyring. Vi viser i den sammenheng til
kommunens årshjul, kommunens retningslinjer for varsling, samt innføringen av nytt
økonomisystem. På den annen side har kommunen forbedringspotensial blant annet
når det gjelder bruk av resultatindikatorer og avleggelse av årsregnskap innen den
lovbestemte tidsfrist.
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Informasjon og kommunikasjon:
Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og
som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon vil måtte
være både av intern og ekstern karakter. Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp
kommune i all hovedsak har et system for informasjon og kommunikasjon som er på
et tilfredsstillende nivå. Kommunen har imidlertid et klart forbedringspotensial når det
gjelder informasjon om politiske møter og kommunens korrespondanse (postjournal),
på kommunens hjemmeside.

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


Utarbeide skriftlige administrative delegasjoner, herunder delegasjoner fra rådmannen
til sektorlederne.



Etablere rutiner som sikrer at kommunens etiske reglement tas opp til jevnlig
vurdering, på en slik måte at dette både involverer kommunens folkevalgte og
administrasjonen.



Vurdere å innføre en helhetlig driftsform for kommunens virksomhetsstyring.



Vurdere å innføre et system for bruk av mål- og strategier og resultatindikatorer i
kommuneorganisasjonen, herunder rapportering om måloppnåelse til kommunestyret.



Fortsette arbeidet med å sikre betryggende rutiner for internkontroll i kommunens
økonomistyring.



Vurdere å publisere informasjon om møter i kommunens folkevalgte organer, samt
kommunens postjournal, på kommunens hjemmeside.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 3

Rutiner for internkontroll

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 Nordkapp 25.09.2012 (sak 92/12). Av planen framgår det at det skal utføres
en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens rutiner for internkontroll.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:
«Internkontroll handler om systematisk arbeid og dokumentasjon av egen praksis, forbedring av
arbeidsmetoder og samhandling for å sikre måloppnåelse, og for å unngå lovbrudd og andre
uønskede hendelser.1
Det overordnede kontrollansvaret i en kommune er lagt til kommunestyret gjennom kommunelovens
bestemmelse om at kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med sin forvaltning.2
Administrasjonssjefen i kommunen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon
og skal i den forbindelse påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet, og at vedtak blir iverksatt (§ 23 nr. 2). Det heter videre at administrasjonssjefen skal sørge
for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll (internkontroll). Siktemålet er å tydeliggjøre at
administrasjonssjefen har et ansvar for å føre kontroll med virksomheten. Det er i tråd med allment
aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal
bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på
forsvarlig måte.3 I regjeringens forslag til endringer i kommuneloven er det foreslått at det i
kommunenes årsberetninger også skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges
iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten. Kravet om slik rapportering er ment som et
virkemiddel til å sette arbeidet med internkontroll på dagsordenen lokalt. 4
Etter kommuneloven er det ikke formelle formkrav eller krav om innhold til internkontrollen. Ser en til
prinsipper om god forvaltningsskikk og god praksis for internkontroll, er det likevel nærliggende å
tolke kommuneloven slik at ”betryggende kontroll” innebærer et internkontrollsystem som er
etterprøvbart og som bidrar til at man er i stand til å føre en kontroll med virksomheten.5
Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) uttaler at det er noe uklart hvor omfattende
ansvar loven legger på administrasjonssjefen.6 I snever forstand dreier dette seg om økonomisk
internkontroll – altså for eksempel å sørge for gode rutiner for inn- og utbetalinger for å minske
muligheter for økonomiske misligheter. I vid forstand dreier det seg om en administrativ leders ansvar
for å ha tilstrekkelige systemer til å gi informasjon om hvorvidt 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
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.
7
Se KS: http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Egenkontroll/Internkontroll/
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 4

Rutiner for internkontroll

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 kommuneNorge. 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 Nordkapp kommune.
Området er svært vesentlig fra et bruker- og medarbeiderperspektiv. Videre er området helt klart
vesentlig i et organisatorisk, samfunnsmessig, omdømmemessig og økonomisk perspektiv. Området er
også vesentlig i et politisk perspektiv.
Det er ikke utført forvaltningsrevisjon på dette området på et overordnet nivå tidligere. Etterlevelse av
krav til internkontroll i enkelte særlover har imidlertid vært undersøkt i tidligere
forvaltningsrevisjoner (herunder barnevernet i Nordkapp kommune i 2011). Det utføres delvis statlig
tilsyn på området, men da i forhold til ulike krav til internkontroll i særlov(er). En eventuell
forvaltningsrevisjon kan startes opp tidlig i planperioden (2013).»

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Nordkapp 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 13.06.2013 (sak 11/2013). Problemstillingen er som følger:
Har Nordkapp kommune et betryggende system for internkontroll?
I tilknytning til denne har revisjonen utarbeidet fire underproblemstillinger. Disse er som
følger:





Har kommunen et betryggende kontrollmiljø?
Har kommunen systemer for mål- og risikovurderinger?
Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og overvåking?
Har kommunen rutiner for informasjon og kommunikasjon?

8

KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll» Versjon I, Drammen/Hamar,
mars 2012.
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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:
«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.

9

Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), på side 104.
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Krav til internkontroll i henhold til særlovgivning
Det stilles også krav til kommunenes internkontroll i særlovgivning.10 I deler av
særlovgivningen defineres internkontroll som «systematiske tiltak som skal sikre at
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av lov».
I deler av særlovgivningen angis videre innholdet i internkontrollen blant annet å være som
følger:
-

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

De krav til internkontroll som framgår av særlovgivningen gjelder i utgangspunktet kun for de
rettsområder og de tjenester som respektive lov eller forskrift omfatter. Kravene har imidlertid
også klar overføringsverdi til andre områder innenfor kommunenes virksomhet.
Teori og anbefalt praksis for internkontroll
I praksis kan man si at internkontroll er «formaliseringer, dokumenter, rutiner
(arbeidsformer, kontrolltiltak, prosedyrer og rapporteringer) som utarbeides, vedlikeholdes,
kontrolleres og følges opp, for å sikre at kommunen har den ønskede utvikling, at lover og
regler overholdes, at det er kvalitet og effektivitet i tjenestene, og at omdømme og legitimitet
ikke svekkes».11
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”

10

Eksempel på dette er innenfor sosiale tjenester (lov om sosiale tjenester i NAV § 5), helse- og
omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1), barneverntjenesten (lov om barneverntjenester § 2-1)
skole (opplæringslova § 9a-4), personalforvaltning (arbeidsmiljøloven § 3-1) og innenfor personvernområdet
(personopplysningsloven § 14).
11
KS; Rådmannens internkontroll; Hvordan få orden i eget hus?, på side 16.
12
Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992.
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Internkontroll er sammensatt av fem innbyrdes sammenhengende komponenter:13
1. Kontrollmiljø:
Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne
komponenten omfatter menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier,
holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter kontrollmiljøet organisering og fordeling av
ansvar i virksomheten, ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten, etisk regelverk og
personalpolitikk.
2. Risikovurderinger:
Risiko kan defineres som "en samling av alle interne og eksterne faktorer som påvirker vår
evne til å nå mål eller å oppfylle formålet." Risiko oppstår like mye fra faren for at noe
fordelaktig ikke vil skje ("tapte muligheter"), som trusselen for at noe galt vil skje, eller avvik
fra forventet resultat". Risiko kan identifiseres ved å stille et eller flere av spørsmålene: Hva
kan gå galt? Hvilke nye muligheter kan gå tapt? Hvor er det stor usikkerhet?
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten (strategier,
målsettinger og aktiviteter). Videre må det foretas kartlegging og analysering av eventuelle
risikoer for at virksomheten ikke vil nå sine mål (herunder kritiske suksessfaktorer). Slike
kartlegginger og analyser danner videre grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen bør iverksette for
å kontrollere disse risikoene.
3. Kontrollaktiviteter:
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens
direktiver, og de etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger.
Kontrollaktiviteter kan blant annet være preventive og oppdragende, og kan videre være
relatert til virksomhetens strategier, driften i virksomheten, etterlevelse av regelverk og
ledelsens direktiver, eller relatert til rapporteringen i virksomheten. Kontrollene kan blant
annet være av fysisk art (lagertelling), statistisk analyse, analyse av resultater,
resultatindikatorer og gjennom ansvarfordeling (eksempelvis kollegakontroll).
4. Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og flyte fritt horisontalt så vel som vertikalt
i organisasjonen. Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal muliggjøre
ivaretakelsen av ansvaret som den enkelte har blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk
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).

13
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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

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 rådmannen, stabssjefen,
økonomisjefen, oppvekst- og kultursjefen, helse- og omsorgssjefen, og teknisk sjef.
Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av ulike styringsdokumenter, herunder
årsbudsjett, økonomiplaner, årsmeldinger og delegasjonsreglement.
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
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funksjoner i kommunen. Undersøkelsen er tidsmessig avgrenset til å gjelde internkontrollen i
kommunen slik den var på undersøkelsestidspunktet (per oktober 2013). 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. Vi mener at intervju/spørsmål til administrasjonen samt gjennomgang
av ulike styringsdokumenter, til sammen gir grunnlag for å kunne svare på undersøkelsens
problemstillinger.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt ved at data har blitt verifisert av de vi har intervjuet, samt gjennom intern
kvalitetssikring.
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
Nedenfor gir vi noen bakgrunnsopplysninger om Nordkapp kommune. Disse vil i enkelte
tilfeller fungere som et bakteppe og datagrunnlag for de problemstillinger som behandles i
rapportens kapittel 3.

2.1 Organisering
2.1.1 Politisk organisering
Kommunestyret er kommunens øverste folkevalgte organ og består i Nordkapp kommune av
19 representanter. Formannskapet er valgt av kommunestyret og består av fem representanter.
I tillegg har kommunestyret opprettet tre avdelingsstyrer med fem representanter hver. Dette
er avdelingsstyrene for henholdsvis oppvekst og kultur, helse- og sosial, og tekniske tjenester.
14

Figur 1: Politisk organisering i Nordkapp kommune

14

Organisasjonskartet er å finne på Nordkapp kommunes hjemmeside (nedlastet 19.09.2013):
http://www.nordkapp.kommune.no/politikk.4544.no.html
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I kommunens delegasjonsreglement framgår det hvilken myndighet som er delegert fra
kommunestyret til de politiske organene. For formannskapets del gjelder dette uttalelse i
høringssaker, utvidet myndighet i hastesaker, innstillingsrett i budsjett- og økonomisaker,
myndighet til å vedta budsjettendringer, godkjenning av tariffrevisjoner og lokale særavtaler,
kjøp og salg av eiendom, samt noe myndighet etter friluftsloven og stadsnavnloven.
Formannskapet fungerer i tillegg som kommunens planutvalg og fondsstyre for henholdsvis
næringsfondet og fiskerifondet.
De tre avdelingsstyrene er delegert myndighet til å behandle saker og vedta innstillinger til
kommunestyret «i saker som tilhører det enkelte avdelingsstyrets virkeområde», samt foreta
visse budsjettendringer. Kommunens delegasjonsreglement spesifiserer imidlertid ikke noe
nærmere hvilket ansvarsområde de tre avdelingsstyrene har.
2.1.2 Administrativ organisering
Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmannen, stabssjefen, økonomisjefen,
oppvekst- og kultursjefen, helse- og omsorgssjefen og teknisk sjef.
15

Figur 2: Administrativ organisering i Nordkapp kommune

15

Organisasjonskartet er å finne på Nordkapp kommunes hjemmeside (nedlastet 19.09.2013):
http://www.nordkapp.kommune.no/organisasjonskart.283413.no.html
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2.2 Økonomi
2.2.1 Utvalgte finansielle nøkkeltall for årene 2008-2012
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat uttrykker andelen av driftsinntekter som ikke er blitt benyttet til dekning
av driftsutgifter, og som derfor er avsatt til fond, til finansiering av investeringer, eller er
ubrukt. Staten og KS sin anbefaling for sunn kommuneøkonomi er at en kommunes netto
driftsresultat bør være på over tre prosent. Et positivt netto driftsresultat gjør kommunen i
stand til å møte svikt i inntekter (for eksempel redusert skatteinntekt eller rammetilskudd) og
uforutsette økninger på utgiftssiden (for eksempel lønnsoppgjør og økte renter). Av tabellen
nedenfor framgår Nordkapp kommune sitt netto driftsresultat i perioden 2008-2012.
Tabell 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

3,2

-1,4

-0,2

-0,9

0,9

Av tabellen ser vi at Nordkapp kommune hadde et positivt netto driftsresultat i 2008, for så å
ha negativt driftsresultat i årene 2009-2011. I 2012 hadde kommunen positivt netto
driftsresultat, nå på høyde med anbefalt nivå på over tre prosent. I praksis betyr dette at
kommunen har beveget seg fra å ha lite eller ingen midler tilgjengelig for uforutsette utgifter,
til å ha noe tilgjengelige midler til dette. Dette er videre en indikasjon på at kommunens
økonomi har beveget seg i positiv retning.
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond er et fritt fond som står til kommunestyrets frie disposisjon. Fondet er
kommunens ”sparekonto”. Av tabellen nedenfor framgår Nordkapp kommunes
disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2008-2012.
Tabell 2: Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

0

1,6

1,6

2,7

0

Av tabellen ser vi at kommunens disposisjonsfond har blitt redusert fra 2009 til 2012. I 2012
hadde ikke kommunen noen disponible midler på dette fondet. Dette kan blant annet skyldes
at kommune har brukt fondet til å styrke sitt netto driftsresultat. På den annen side gjør
mangelen av midler på fondet det vanskeligere for kommunen å finansiere eventuelle
merforbruk.
Arbeidskapitalen - Likviditetsgrad
Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et
uttrykk for kommunens likviditet.16 Med likviditet menes evnen til å betale forpliktelsene etter
hvert som de forfaller. I henhold til kommuneloven skal kommunestyret ved budsjetteringen
sørge for at kommunen har tilstrekkelig likviditet til at løpende utgifter dekkes. Av tabellen
nedenfor framgår Nordkapp kommune sin arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter i
perioden 2008-2012.
16

SSB.
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Tabell 3: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

5,4

0,1

2,4

2,6

4,3

Av tabellen ovenfor ser vi at kommunens arbeidskapital har blitt redusert i perioden 2008 –
2011, for så å stige igjen i 2012. Utviklingen har altså vært positiv de to siste årene. Nordkapp
kommunes arbeidskapital er imidlertid vesentlig lavere enn det som gjelder for landet
(utenom Oslo), kommunene i Finnmark og kommunegruppe 3 (KOSTRA) som har en
arbeidskapital mellom 15 og 21 prosent.
Dette forholdet omtales i Nordkapp kommunes budsjettdokument for 2013.17 Her sies det at
kommunen har en betydelig lavere arbeidskapitalandel enn sammenliknbare kommuner. Med
unntak av 2008 har utviklingen vært negativ, noe som utgjør en stor utfordring, og spesielt
merkes gjennom kommunens likviditet. Avslutningsvis sies det at det er «alarmerende at
arbeidskapitalen nå (2011) er tilnærmet 0». I budsjettdokument for 2014 framgår det at
Nordkapp kommune fortsatt har en betydelig lavere arbeidskapitalandel enn
sammenlikningskommunene.
Lånegjeld
KOSTRA-tall viser at Nordkapp kommunes netto lånegjeld har økt fra kr 76.358,- per
innbygger i 2008 til kr 78.410,- per innbygger i 2012. Dette er høyere enn det som gjelder for
landet (utenom Oslo), kommunene i Finnmark og kommunegruppe 3 (KOSTRA) som har en
netto lånegjeld per innbygger på mellom kr 44.000,- og 64.000,-. Netto lånegjeld i prosent av
brutto driftsinntekter viser kommunens gjeldsgrad.18 Nordkapp kommunes gjeldsgrad framgår
av tabellen nedenfor.
Tabell 4: Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

92

96

102

108

110

Av tabellen ovenfor framgår det at Nordkapp kommunes gjeldsgrad har gått ned fra 110
prosent i 2008 til 92 % i 2012. Kommunens gjeldsgrad er imidlertid vesentlig høyere enn det
som gjelder for landet (utenom Oslo), kommunene i Finnmark og kommunegruppe 3
(KOSTRA), som har en gjeldsgrad på mellom 51 % og 67 %. Staten anbefaler at
kommunenes samlede gjeld ikke overstiger 50 % av brutto driftsinntekt. Nordkapp kommunes
gjeldsgrad er derfor vesentlig høyere enn denne anbefalingen. I 2011 uttalte fylkesmannen at
«Nordkapp kommune har en lånegjeld som er helt i landstoppen målt pr innbygger og i
forhold til brutto driftsinntekter». Fylkesmannen anbefalte derfor kommunen å redusere
gjeldsnivået ytterligere.19
Finansiering av investeringer
Kommunens investeringer kan finansieres på to måter; gjennom lån og gjennom
egenfinansiering. I tabellen nedenfor framgår Nordkapp kommunes bruk av lån sett i forhold
til kommunens investeringsutgifter.
17

Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2013, på side 30.
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og
ubrukte lånemidler.
19
Brev fra Fylkesmannen i Finnmark; Lovlighetskontroll årsbudsjett 2011, datert 09.06.2011.
18
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Tabell 5: Bruk av lån (netto), i prosent av brutto investeringsutgifter, 2008-2012

2012

2011

2010

2009

2008

85,6

71,8

84,9

59,6

94,3

Av tabellen ovenfor framgår det at Nordkapp kommunes bruk av lån for å finansiere
investeringer har variert i perioden 2008-2012. Hovedtrenden er imidlertid at graden av
lånefinansiering av investeringer har gått ned (fra 94 % til 85,6 %). Nordkapp kommunes
bruk av lånefinansiering er imidlertid høyere enn det som gjelder for landet (utenom Oslo),
kommunene i Finnmark og kommunegruppe 3 (KOSTRA), der lånegraden er mellom 45 %
og 69 %.
2.2.2 Beskrivelse av kommunens økonomi i tertialrapport nr. 1 2013
Nedenfor gjengir vi noe av innholdet i Nordkapp kommunes tertialrapport nr.1 2013 (per april
2013):
«Drift 2013
Totalt sett viser driften for 1. tertial et netto mindreforbruk på om lag kr 1,05 mill. Til
sammenligning viste regnskapet for samme periode i 2012 et mindreforbruk på 1,98 mill.
Totalvurdering - drift
Det er tilfredsstillende å konstatere at den økonomiske situasjonen og styringen synes å ha befestet
seg på en positiv måte. Trenden som vi så avspeile seg i 2012 synes også å videreføres i 2013 selv
om det er viktig å poengtere at mindreforbruket er marginalt og svært følsomt for selv små
endringer i driften
[.….]
Det som imidlertid er bekymringsfullt er at det driftsnivået vi nå har synes å være det vi er i stand
til å bære økonomisk – dette har sin pris og vi konstaterer at mange av våre medarbeidere nå
bærer preg av slitasje og stort arbeidspress. Til tross for dette er det stor grad av pågangsmot og
vilje og evne til å koble mot de felles mål som vi alle har. Det vil imidlertid være viktig at vi nå tar
grep, slik at slitasjen på våre medarbeidere reduseres.
Gjeldsbelastningen er fortsatt utfordrende og økte også i 2012, noe som skyldes store
investeringsbudsjetter og derigjennom økte låneopptak. For 2013 er det vedtatt et
investeringsbudsjett som isolert sett vil medføre en liten nedgang i gjeldsbelastningen. Imidlertid
vil vedtaket om kjøp av Holmen 1 medføre at vi øker gjeldsbelastningen også i 2013. Det vil
dermed være behov for tett oppfølging her.
Likviditet
Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt og vi drifter i det daglige med bruk av kreditt [….]
Etter rådmannens vurdering vil eneste måte å bedre totalsituasjonen på likvidmessig, være
gjennom positive resultater over lang tid.»

2.2.3 ROBEK, 2009-2011
Registret for betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og
fylkeskommuner som må ha godkjenning fra departementet20 for å kunne foreta gyldige
20

Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
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vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.21 Departementets myndighet i slike saker
er delegert til fylkesmennene. Kommuner og fylkeskommuner blir meldt inn i ROBEK
dersom et av følgende vilkår er tilstede:





kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn
på budsjettet,
kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket
inn på økonomiplanen,
kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal
fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller
kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd.

For de kommunene som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er
godkjent av fylkesmannen:



Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
Vedtak om leie av bygninger, anlegg, og varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller
fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

Praktisk sett er konsekvensen av dette at kommunenes økonomiske handlefrihet reduseres i en
midlertidig periode.
I august 2009 ble Nordkapp kommune meldt inn i ROBEK. Årsaken var et udekket
restunderskudd fra 2006.22 På bakgrunn av at kommunen dekket inn dette restunderskuddet i
regnskapet for 2010, ble kommunen meldt ut av ROBEK høsten 2011.23

2.3 Forvaltningsrevisjoner og tilsyn
I løpet av årene har det blitt gjennomført en rekke forvaltningsrevisjoner og statlige tilsyn i
Nordkapp kommune. Eksempel på områder som har blitt undersøkt er skole,
barneverntjenesten, barnehage, NAV/sosial, offentlige anskaffelser og
eiendomsforvaltning/bygningsvedlikehold. En oversikt over disse finnes i vedlegg 2 til denne
rapporten. I de fleste av disse undersøkelsene ble det i ulik grad konstatert avvik, svakheter
eller mangler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at de avvik og mangler som ble påpekt i
disse undersøkelsene har blitt rettet opp av kommunen i ettertid.

2.4 Oppsummering
Som det framgår av det som er nevnt ovenfor har Nordkapp kommune gjennom flere år hatt
en utfordrende økonomi, og tilsyn har avdekket avvik, svakheter og mangler i kommunens
tjenesteproduksjon. Kommunen har rettet opp avvikene i ettertid. Likevel er dette forhold som
viser behovet for at kommunen har systemer som sikrer god økonomistyring, samt en effektiv
og målrettet produksjon av forsvarlige tjenester til innbyggerne. Kommunens systemer for
internkontroll står sentralt i dette arbeidet.
I de neste kapitlene i denne rapporten vil kommunens overordnede system for internkontroll
bli presentert og vurdert.
21

Se http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/databaser-og-registre/robek-2.html?id=449305
Nordkapp kommune; Årsberetning 2011, på side 4.
23
Brev fra Fylkesmannen i Finnmark til Kommunal- og regionaldepartementet, datert 04.08.2011: Utmelding av
ROBEK – Nordkapp kommune.
22
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3. HAR NORDKAPP KOMMUNE ET BETRYGGENDE
SYSTEM FOR INTERNKONTROLL?
3.1 Overordnet revisjonskriterium
Det overordnede revisjonskriteriet for hovedproblemstillingen i denne undersøkelsen er som
følger:


Kommunen skal ha et betryggende system for internkontroll.

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


Kommunen bør ha et betryggende kontrollmiljø.

3.2.2 Data
Etikk
Etiske retningslinjer:
Nordkapp kommune har utarbeidet etiske retningslinjer. I den undersøkte perioden som denne
rapporten gjelder (andre halvår 2013) er det to sett av etiske retningslinjer som er relevante.
Dette er de etiske retningslinjene som ble vedtatt av kommunestyret i april 1998, samt nye
etiske retningslinjer, som etter delegasjon fra kommunestyret ble behandlet av
administrasjonsutvalget i kommunen 29. oktober 2013. Retningslinjene var referatsak i
formannskapet den 22. november 2013. Etter det revisjonen har fått opplyst er det ikke lagt
opp til at de nye retningslinjene skal behandles i kommunestyret.
De etiske retningslinjene fra 1998 består av åtte punkter. Innledningsvis blir det sagt at
kommunen «legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet» og at
«både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve disse prinsippene» (punkt 1). Det sies
videre at de etiske retningslinjene skal danne felles plattform for dette arbeidet.
Retningslinjene inneholder også en rekke konkrete punkter som skal rettlede ansatte og
folkevalgte sin atferd og holdninger. I disse retningslinjene er administrasjonsutvalget
delegert myndigheten til å gjennomføre årlig revidering av disse.
I de nye etiske retningslinjene (oktober 2013) framgår det at disse både gjelder for ansatte og
folkevalgte i kommunen. Innledningsvis blir det sagt at kommunen «legger stor vekt på
verdiene åpenhet, trygghet og respekt i all virksomhet», samt at disse verdiene «gir uttrykk for
Nordkapp kommunes menneskesyn både i forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og
mellom kommunen som organisasjon og innbyggere». Retningslinjene inneholder blant annet
punkter om samfunnsansvar og yrkesetikk, habilitet, ytringsfrihet, taushetsplikt, annet arbeid,
gaver og fordele og privat bruk av kommunens utstyr.
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I forbindelse med administrasjonsutvalgets behandling av de nye retningslinjene ble det
vedtatt å delegere til administrasjonen å revidere reglementet hvert andre år.
Alle som revisjonen har intervjuet kjente til at kommunen har etiske retningslinjer. Flere av
informantene opplyste også om at retningslinjene var gamle (fra 1998), og at de var kjent med
at det var igangsatt en prosess med å oppdatere retningslinjene i nærmeste framtid (per
oktober 2013).
Med unntak av èn informant uttrykte alle at de kjente til innholdet i retningslinjene. Noen
kjente til innholdet i grove trekk, mens andre viste til særskilt innhold i retningslinjene,
herunder hva de sier om gaver og lignende. En annen informant nevnte at man har innholdet
med seg i det daglige. Det ble videre nevnt at de nye retningslinjene vil ha mer oppdatert
informasjon enn de gamle retningslinjene.
I intervju ble det opplyst at de fleste ansatte har tilgang til retningslinjene via kommunens
intranett. Unntaket er ansatte i kortere vikariat, som ikke får tildelt brukerkonto til intranettet.
Rådmannen opplyste at han regner med at retningslinjene diskuteres blant de ansatte. En
annen informant opplyste at det var en del fokus på retningslinjene tidligere, samt at fokuset
har økt etter at arbeidet med å oppdatere retningslinjene ble igangsatt. En av informantene
uttrykte at det ikke kunne garanteres at alle nytilsatte blir gitt opplæring i retningslinjene, men
at disse er tatt med i opplæringen på noen områder (sektorer) i kommunen. Det ble også nevnt
at retningslinjene er inntatt i informasjonspermen for nytilsatte.
Informantene svarte noe ulikt på spørsmålet om de bruker retningslinjene aktivt i sitt arbeid,
alt fra at vedkommende ikke hadde brukt dem til at dem tas aktivt opp på personalmøter og
når det oppstår konkrete problemstillinger. En av informantene sa at det fantes noen konkrete
saker der vedkommende har brukt retningslinjene i vurderingene. En annen informant sa at
bruken nok varierer fra sektor til sektor. En tredje informant sa at det var mye fokus på
retningslinjene før i tida, spesielt knyttet til gaver i sammenheng med jula, men at dette ikke
var noe tema lengre. En annen informant sa at etikk uansett er noe man har med seg hele
tiden. Alle informantene viste til at retningslinjene var i ferd med å bli oppdatert. En av
informantene uttrykte at gjeldende retningslinjer var fra så langt tilbake i tid (1998), og at
dette i seg selv var et tegn på at de ikke tas ofte nok opp til vurdering og diskusjon. En annen
informant sa at mange ansatte nok ville sagt at de «ikke har peiling» på de etiske
retningslinjene.
Andre reglement med etiske dimensjoner:
Nordkapp kommune har også andre reglement som inneholder etiske dimensjoner. Et
eksempel på dette er kommunens innkjøpsreglement.24 Her heter det blant annet at «alle
anskaffelser skal utføres i henhold til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy
integritet». Det heter videre at «folkevalgte og tjenestemenn som arbeider med innkjøp skal
sette strenge krav til integritet og etikk for sin virksomhet», samt at «man skal heve respekten
for anskaffelsesarbeidet ved å ta avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis».
Andre eksempel på reglement med etiske dimensjoner er kommunens arbeidsgiverpolitiske
dokument25 og økonomireglement.26
24

Vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2013 (sak 56/13).
Vedtatt 4. juni 2003, samt utkast til nytt arbeidsgiverpolitisk dokument (per oktober 2013).
26
Vedtatt i kommunestyret 25. juni 2002 (sak 42/02), senere endret av kommunestyret 30. mars 2004 (sak
21/04).
25
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Redegjørelse for etiske forhold i årsberetninger:
Fra og med 2011 ble kommunene pålagt å redegjøre for etiske forhold i årsberetningene.
Revisjonens gjennomgang av Nordkapp kommunes årsberetninger for 2011 og 2012 viser at
det ikke er redegjort for etiske forhold i disse. Revisjonen har tidligere gjort administrasjonen
i kommunen oppmerksom på dette. I oppsummeringsskriv til administrasjonssjefen etter
revisjon av årsregnskapene for henholdsvis 2011 og 2012, uttalte revisjonen følgende:
«I henhold til kommunelovens § 48 nr. 5 skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak
som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i kommunen. Det skal også redegjøres
for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme formålet i
diskriminerings-loven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Revisjonen kan ikke se at
dette framgår av årsberetningen.»

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). Nordkapp kommune har
ikke innført noen særskilt modell som rammeverk for virksomhetsstyringen. Dette betyr at
kommunen i utgangspunktet styres etter de formelle styringsinstrumenter som er obligatoriske
for en kommune, herunder årsbudsjett, økonomiplan, årsregnskap, årsberetning og
delegasjonsreglement.
I kommunens gjeldende arbeidsgiverpolitiske dokument omtales både kommunens
verdigrunnlag og den ledelsesform som skal gjelde for kommunen. Det sies her at ledelse
blant annet består av elementene strategisk ledelse, administrativ ledelse, faglig ledelse og
personalledelse. Målsettingen er at ledelse av kommunen skal stimulere til egenutvikling,
initiativ og handling, profilere kommunen som en serviceorganisasjon og tilstrebe
helhetsløsninger, samt ivareta både brukerperspektivet og behovet for rasjonelle løsninger
innenfor gjeldende regelverk og de rammer som er vedtatt av politiske styringsorgan.
I utkast til nytt arbeidsgiverpolitisk dokument (per februar 2014) heter det at ledere i
Nordkapp kommune skal ha mot og kompetanse til å lede gjennom andre, tenke helhet og
samarbeid, opptre tydelig og forutsigbart, engasjere, og utfordre det bestående.
Kommunen benytter det som kalles årshjul som utgangspunkt for planlegging og
gjennomføring av viktige handlinger gjennom året. Revisjonen har fått oversendt årshjul for
henholdsvis staben, helse og omsorg og for kommunens budsjett- og økonomiplanprosess.
Viktige milepæler i budsjett- og økonomiplanprosessen er strategisamling (mars), idédugnad
(juni), prioriteringsdugnad (oktober) og forslag til handlingsprogram, økonomiplan og
årsbudsjett (desember). Videre er dette årshjulet delt inn i ulike faser, henholdsvis
evalueringsfasen (januar-mars), ståstedsfasen (april-mai), planleggingsfasen (mai-desember)
og gjennomføringsfasen (januar til desember året etter).
Årshjulet for helse og omsorg er delt inn i aktiviteter knyttet til hver måned i året. Eksempel
på dette er budsjettoppfølging, sykefraværsrapport, virksomhetsplan, ROS-analyse (HMS),
ferieplanlegging, vernerunde, kartlegging av ressurser på sykehjem,
medarbeiderundersøkelse, budsjettarbeid, utarbeidelse av tertialrapport, felles personalmøte
og virksomhetsplanlegging.
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Årshjulet for staben er på lik linje med årshjulet for helse og omsorg delt inn i aktiviteter
knyttet til hver måned i året. Eksempel på dette er KOSTRA-rapportering, møter i
henholdsvis arbeidsmiljøutvalg, kommunestyre, formannskap og avdelingstyre, samt møter
med tillitsvalgte.
Aktivitetene i årshjulene endres noe fra år til år, avhengig av hvilke aktiviteter som er
påkrevd.
Organisering, ansvar og myndighet
Generelt:
Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmannen, stabssjefen, økonomisjefen,
oppvekst- og kultursjefen, helse- og sosialsjefen og teknisk sjef (jf. organisasjonskart på side
11). Flere av disse stillingene består av relativt nytilsatte. To av de nytilsatte i kommunens
administrative ledelse har imidlertid lang fartstid fra andre stillinger i kommunen.
Fordeling av administrativt ansvar og myndighet i kommunen framgår i det vesentlige av
følgende styringsdokumenter:





Delegasjonsreglement
Økonomireglement
Finansreglement
Innkjøpsreglement

Ansvar og myndighet knyttet til de ledende administrative stillingene framgår også delvis av
stillingsannonser og tilsettingsavtaler. I intervju har revisjonen blitt opplyst om at det ikke
finnes stillingsbeskrivelser for stillingene i den administrative ledelsen.
Reglement:
Någjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt av kommunestyret 28. september 2010 (sak
42/10). Någjeldende økonomireglement ble sist endret i kommunestyret 30. mars 2004 (sak
21/04). Någjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010. I
oktober 2012 opplyste daværende konstituert rådmann revisjonen om at nye reglement var
under utarbeiding, men at det nok ikke ville bli store endringer.27 Revisjonen er imidlertid
ikke kjent med at det har blitt vedtatt noen nye reglement etter kommunestyrets vedtak i
henholdsvis 2004 og 2010. Någjeldende innkjøpsreglement ble vedtatt av kommunestyret 24.
oktober 2013. Dette skjedde blant annet på bakgrunn av funn og anbefalinger gitt av
revisjonen i rapport fra 201228 og vedtak i kommunestyret 22. mai 2012 (sak 71/12).
Delegasjon fra kommunestyret til rådmannen:
Det vesentligste av delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen framgår av
punkt 9 i kommunens delegasjonsreglement. I pkt. 9.1 gis rådmannen en generell myndighet
til «å fatte avgjørelser i alle ikke prinsipielle, dvs. kurante saker». Det samme framgår av pkt.
1.4 i reglementet. Videre er rådmannen delegert myndighet innenfor en rekke saksområder og
særlover (jf. punktene 9.2 til 9.16 i reglementet). I kommunens innkjøpsreglement er
rådmannen delegert ansvaret som innkjøpsleder i kommunen. I kommunens
27

Jf. e-post til revisjonen, datert 23. oktober 2012.
Rapport; Forvaltningsrevisjon; «Innkjøpsavtalene» – Nordkapp kommune (2012), Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS.
28
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økonomireglement er rådmannen gitt en del budsjettfullmakter (pkt. 4-4), samt delegert
anvisningsmyndighet på vegne av kommunen (pkt. 9.1). I kommunens finansreglement er
rådmannen gitt fullmakter til å foreta opptak av lån, plassering av likviditet og plassering av
langsiktig finansiell aktiva (pkt. 9).
Delegasjon fra kommunestyret til brannsjef og økonomisjef:
I delegasjonsreglementet pkt. 10 framgår det at kommunens myndighet og ansvar etter brannog eksplosjonsvernlovgivningen er delegert direkte fra kommunestyret til kommunens
brannsjef. I reglementets pkt. 11 framgår det at økonomisjefen er delegert den myndighet
skatteoppkreveren i kommunen har i henhold til lov om betaling og innkreving av skatt. Også
denne delegasjonen er gjort direkte fra kommunestyret til den stilling det gjelder.
Videredelegasjon fra rådmannen:
Av pkt. 1.8 (subdelegasjon) framgår det at «myndighet som tildeles rådmannen, kan
rådmannen redelegere til andre ansatte», og det presiseres at «disse utfører alltid sine
oppgaver på vegne av, og etter fullmakt fra rådmannen». I intervju fikk revisjonen noe ulike
opplysninger om det finnes skriftlige videredelegasjoner fra rådmannen til sektorlederne. En
av informantene sa at vedkommendes ansvar og myndighet som er delegert fra rådmannen
framgår av kommunens delegasjonsreglement, samt sedvane på området. En annen informant
sa at det ikke står noe spesifisert i kommunens delegasjonsreglement om delegasjon fra
rådmannen til sektorlederne. Revisjonens gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement
viser at denne ikke omfatter videredelegasjon fra rådmannen til sektorlederne. Revisjonen har
heller ikke blitt forelagt andre dokumenter som viser delegasjoner fra rådmannen til
sektorlederne. Informantene ga imidlertid i all hovedsak uttrykk for at de har oversikt over
hva som er deres ansvarsområder. Det ble likevel nevnt et fåtall eksempler på at delegasjoner
har blitt overskredet eller at oppgaver har blitt gjort av andre enn den som strengt tatt hadde
myndigheten. Men, alt i alt, så ikke informantene mangelen av skriftlige delegasjoner til sine
stillinger/funksjoner som noe problem.
Videredelegasjon fra rådmannens ledergruppe til deres mellomledere/ansatte:
På spørsmål til sektorlederne, økonomisjefen og stabssjefen om de har skriftliggjort sine
videredelegasjoner til sine mellomledere/ansatte, bar svarene i all hovedsak preg av at de ikke
har utarbeidet noe slikt. En av informantene sa at vedkommende hadde lagd slik
videredelegasjon når det gjelder ferier (feriedelegasjon). En annen informant sa at
vedkommende hadde utarbeidet videredelegasjoner som omfatter noe delegasjon vedrørende
permisjon, ferie, ansettelse, samt anvisning av timelister og faktura på inntil kr 20.000,-. En
tredje informant sa at de ansatte har avgjørelsesmyndighet, men at vedkommende ikke har
delegert noe skriftlig til dem. Vedkommende sa videre at de ansatte har det ansvar som er
naturlig for stillingene, samt at de ansatte tar opp prinsipielle spørsmål med vedkommende
leder. En fjerde informant sa at vedkommendes ansatte ikke har særlig med myndighet, og at
vedkommende kun har lagd en videredelegasjon, som gjelder ved fravær.
En annen informant sa at vedkommende ikke har lagd noen videredelegasjoner selv, men
tilføyde at det kanskje finnes noe slikt på sin sektor.
Personalpolitikk
Kommunen har en rekke dokumenter som gjelder personalpolitiske forhold. Dette er



Arbeidsgiverpolitisk dokument (gjeldende versjon og utkast til ny utgave)
Permisjonsreglement
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Seniorpolitisk dokument
Lokale retningslinjer for redusert bruk av deltid i Nordkapp kommune
Introduksjonsprogram for nye medarbeidere
Arbeidshefte: Introduksjon av nytilsatte i Nordkapp kommune
Reglement for påskjønnelse av kommunalt ansatte
Flyttereglement for Nordkapp kommune
Prosedyre, instruks og avtaleskjema for elektroniske kommunikasjonstjenester
Handlingsplan for kompetanse og rekruttering
Handlingsplan for lønn
Rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere – Inkluderende arbeidsliv
Retningslinjer for Akan
Retningslinjer/prinsipper for nedbemanning

Arbeidsgiverpolitisk dokument:
I den undersøkte perioden som denne rapporten gjelder (per andre halvår 2013) er det to sett
av arbeidsgiverpolitiske dokument som er relevante, en (gammel) versjon vedtatt av
kommunestyret i juni 2003, samt et utkast til ny versjon som etter planen vil bli behandlet i
administrasjonsutvalget første halvår 2014. Flere av informantene viste i intervju til det
igangsatte arbeidet med dette utkastet. Formelt sett er det imidlertid det gamle
arbeidsgiverpolitiske dokumentet som gjelder i den undersøkte perioden.
Det gjeldende arbeidsgiverpolitiske dokumentet er på 21 sider og inneholder kapitler om
målsettinger (verdigrunnlag), ledelse, medbestemmelse, personalplanlegging, rekruttering,
kompetanse, lønn, informasjon, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt sosiale og
miljøskapende tiltak. I intervju opplyste flere av informantene at kommunen var i gang med å
utarbeide et nytt arbeidsgiverpolitisk dokument, noe som blant annet ble forklart med at det
gjeldende dokumentet var altfor ambisiøst og kostbart. Det ble også opplyst om at man mente
å samle alle de personalpolitiske dokumentene i ett og samme dokument. I utkastet til ny
arbeidsgiverpolitikk er antall sider redusert til fire. Dette dokumentet inneholder et innledende
kapittel, samt kapitler om verdigrunnlag, målsettinger, utfordringer, hovedstrategier og
prinsipper i kommunens organisasjon, kommunens ledelsesprofil, samt verktøy i kommunens
arbeidsgiverpolitikk (herunder ulike styringsdokumenter).
Personalmøter og medarbeidersamtaler:
Rådmannen har opplyst revisjonen om at han har faste ledermøter med sin stab èn gang hver
uke (hver mandag). Rådmannen har ikke hatt medarbeidersamtaler med sektorlederne ennå
(per oktober 2013), noe som skyldes at han er relativt ny i stillingen, og derfor synes at det er
for tidlig å gjennomføre slike samtaler. Rådmannen var imidlertid kjent med at det
gjennomføres medarbeidersamtaler lengre nede i kommuneorganisasjonen. Rådmannen
opplyste også om at han har som mål å gjennomføre medarbeidersamtaler med sektorlederne i
begynnelsen av 2014.
Stabssjefen har opplyst revisjonen om at hun gjennomfører personalmøte på staben hver
fjortende dag. Her deltar også rådmannen. Hun har videre opplyst om at hun
har hatt èn medarbeidersamtale med hver ansatt i staben siden hun begynte i stillingen i
februar 2013.
Økonomisjefen har opplyst revisjonen om at han ikke har faste personalmøter med de ansatte
på økonomikontoret. Dette forklarer han med at alle de ansatte på økonomikontoret jobber i
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samme kontorlandskap, og dermed arbeider tett sammen. Økonomisjefen har videre opplyst
om at han ikke har rukket å gjennomføre medarbeidersamtaler med de ansatte en gang i året.
Dette på grunn av tidspress. Imidlertid føler han at de får snakket sammen.
Helse- og omsorgssjefen har opplyst revisjonen om at hun gjennomfører avdelingsmøter to
ganger i måneden, samt at avdelingslederne har møter med sine ansatte en gang i måneden.
I tillegg gjennomfører hun personalmøter èn til to ganger i året og har medarbeidersamtaler èn
gang i året.
Teknisk sjef har opplyst revisjonen om at de i grunnen har personalmøter hver morgen. På
disse møtene tas det opp saker som haster. Han har videre opplyst om at han gjennomfører
medarbeidersamtaler èn gang i året (februar).
Oppvekstsjefen var så å si helt ny i stillingen på undersøkelsestidspunktet. Han opplyste
revisjonen om at han per oktober 2013 hadde gjennomført ett møte med sine mellomledere.
Han opplyste videre at hans forgjenger gjennomførte fire møter med mellomlederne hvert år,
noe som også er et mål han har satt seg. I tillegg har han informert sine mellomledere om at
han vil møte dem på deres respektive arbeidsplasser. Det gjennomføres jevnlige
personalmøter på enhetene, men det er likevel ikke så mye av dette på kulturskolen på grunn
av at stillingene er små, samt at de ansatte der normalt også har annen stilling i sektoren. Han
opplyste videre om at det er møter hver uke på de store institusjonene, og daglige
morgensamlinger på skolene. Oppvekstsjefen sa videre at han ønsker å gjennomføre
personalmøter for alle ansatte i sektoren, samt at han ønsker å ha nær kontakt med sine
mellomledere. Han sa også at han ser det som en selvfølge å ha medarbeidersamtaler med sine
mellomledere.
Medarbeiderundersøkelser:
I intervju nevnte flere av informantene at det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelser
for de ansatte i kommunen, og at dette sist ble gjort for om lag to år siden. Det ble videre
opplyst om at de gjennomførte undersøkelsene blant annet har blitt utformet i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten (sykefravær). Den nyeste undersøkelsen ble etter det revisjonen har fått
opplyst gjennomført av et forskningsinstitutt i Stavanger. Opplysninger gitt i intervju tyder på
at det ikke er gjennomført sektorspesifikke medarbeiderundersøkelser.
Kompetanse
Målsettinger, kompetanseplaner og kartlegging:
De overordnende målsettinger i kommunens kompetansepolitikk er regulert i kapittel 5 i det
gjeldende arbeidsgiverpolitiske dokumentet (2003). Dette inneholder punkter om målsetting,
kompetansepolitikkens hovedelementer, kompetanseplanlegging, kompetanseutvikling, samt
evaluering og oppfølging. Av dette dokumentet framgår det at kommunens
kompetansepolitikk har som mål «å være et virkemiddel for å nå kommunens mål, ved at det
aktivt legges til rette for å rekruttere, utvikle og anvende medarbeidere med nødvendig
kompetanse». I utkast til nytt arbeidsgiverpolitisk dokument heter det at «Nordkapp kommune
er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen». Det heter videre
at «en god arbeidsgiverpolitikk skal være et verktøy for rådmannen for å møte framtidens
utfordringer mht. å skaffe kvalifisert arbeidskraft, angi kurs og retning for lederskapet i
Nordkapp kommune, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles
organisasjonskultur».
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Kommunen har også en egen handlingsplan for kompetanse og rekruttering. Denne ble vedtatt
av kommunestyret i mars 2004. Innledningsvis heter det at planen «skal bidra til å sikre
Nordkapp kommune personell og kompetanse i framtida som kan imøtekomme kommunens,
samfunnets og brukernes krav og forventninger». Planen inneholder en rekke strategier og
tiltak for å rekruttere og beholde ansatte. Virkemidler som nevnes er blant annet lønn,
kompetanseutvikling, en tydelig arbeidsgiverpolitikk, profesjonell ledelse, markedsføring av
kommunen, lederutvikling, samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre kommuner,
utdanningspermisjon, dekning av ansattes utgifter knyttet til opplæring og utdanning, bruk av
lærlinger, og tilrettelagt arbeid.
I intervju opplyste alle informantene at det var gjennomført kartlegging av kompetansen til de
ansatte for noen år tilbake. På bakgrunn av de svar som ble gitt på spørsmål om kommunen
har konkrete kompetanseplan(er) er det på det rene at kommunen per oktober 2013 (kun)
hadde kompetanseplaner for ansatte ved henholdsvis branntjenesten og i
barnehage/grunnskolen. Noen av informantene nevnte blant annet at det ikke fantes noen
kompetanseplan for ansatte under deres ansvarsområde, men at det er et mål og få det på
plass. En annen informant opplyste på sin side at de hadde kompetanseplan for noen av de
ansatte.
De ansattes kompetanse
I intervju stilte revisjonen spørsmål til informantene om deres kompetanse innenfor
økonomistyring og innenfor deres ansvars- og fagområder. Informant nr. 1 har ingen
økonomiutdanning, men har erfaring innen økonomi fra tidligere stillinger. Vedkommende
har høyere utdanning. Informant nr. 2 har ingen økonomiutdanning, men har erfaring med
økonomisystemet Agresso fra tidligere stilling(er). Vedkommende har høyere utdanning, men
uttrykte behov for mer juridisk kompetanse, spesielt innenfor innkjøp (offentlige
anskaffelser). Informant nr. 3 har høyere utdanning innen revisjon. Informant nr. 4 har ikke
økonomiutdanning, men vedkommende har erfaring med kommunal økonomistyring gjennom
lederstilling i kommunen i mange år. Vedkommende har høyere utdanning. Informant
nr. 5 har ikke økonomiutdanning, men vedkommende har erfaring med kommunal
økonomistyring gjennom lederstilling i kommunen gjennom i mange år. Vedkommende har
høyere utdanning. Informant nr. 6 har ikke utdanning innen eller erfaring med
økonomistyring, og har så langt ikke blitt tilbudt kurs på dette området. Vedkommende har
høyere utdanning.
Flere av informantene ga uttrykk for at kommunen har begynt å få god kompetanse på
økonomi- og budsjettarbeid, noe som blant annet forklares med innføring av nytt
økonomisystem (Agresso). På spørsmål om de ansattes kompetanse ble det jevnt over svart at
de ansatte har bra kompetanse, enten det gjelder formal- eller realkompetanse (eller begge
deler). Noen av informantene uttrykte at det nok er behov for å tilby de ansatte mer
kursdeltakelse og muligheter for etter- og videreutdanning. En av informantene sa at de
ansatte (mellomlederne) er god på tjenesteledelse, men mindre på økonomistyring. En annen
informant sa at de ansatte på sin sektor har bra kompetanse.
Kommuner skal rapportere til KOSTRA/SSB om kompetansen til de ansatte. Dette gjelder
imidlertid ikke for alle tjenesteområder. I tabellen nedenfor framgår Nordkapp kommune sine
innrapporterte tall for kompetanse innenfor tjenesteområdene barnehage,
grunnskoleopplæring, barnevern, pleie og omsorg, og brann- og ulykkesvern.
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Tabell 6: Utdanningsnivå på utvalgte tjenesteområder, 2012

Kompetanse – 2012

Nordkapp

Finnmark

Gruppe 3

Landet

Barnehager
Andel ansatte med førskolelærerutdanning

34

31,5

31,5

33,7

Andel styrere og pedagogiske ledere
med godkjent førskolelærerutdanning

88,2

80,7

82,6

87,1

Andel assistenter med førskolelærerutdanning,
fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning

34,8

32,2

33,3

28,5

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
og pedagogisk utdanning

84,6

83,4

85,6

87,4

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning
uten pedagogisk utdanning

1,9

5

5,4

5,7

13,5

11,5

9

6,9

4,6

4,4

4,5

3,5

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning

71

69

72

74

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
fra videregående skole

39

38

45

42

Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
fra høyskole/universitet

32

31

28

33

100

90,5

Grunnskoleopplæring

Andel lærere med videregående utdanning
eller lavere
Barnevern
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 0-17 år
Enhet: Årsverk
Pleie og omsorg

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

..

95,3

Av tabellen ovenfor ser vi at nivået på kompetansen blant de ansatte ved barnehageområdet i
Nordkapp kommune er jevnt over bedre enn sammenlikningskommunene. På skoleområdet
ser vi at nivået på kompetansen til de ansatte er tilnærmet likt det som gjelder for
sammenlikningskommunene (andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning og
pedagogisk utdanning). Det samme gjelder for områdene barnevern og pleie og omsorg. I
Nordkapp kommunes brann- og ulykkesvern er kompetansen noe høyere enn i
sammenlikningskommunene. Samlet sett viser KOSTRA-tallene at fagkompetansen blant de
ansatte i Nordkapp kommune er lik eller høyere enn i sammenlikningskommunene.
Opplæring og ivaretakelse av nytilsatte:
Nordkapp kommune har to dokumenter som spesielt omhandler ivaretakelse av nytilsatte.
Dette er «Introduksjonsprogram for nye medarbeidere» og «Arbeidshefte - Introduksjon av
nytilsatte i Nordkapp kommune» (utarbeidet av administrasjonen, februar 2000).
Introduksjonsprogrammet angir hvem som har ansvar for å gjennomføre introduksjonene,
samt en prosedyre som beskriver hva som skal gjøres fra det tidspunkt gjennomføring av
jobbintervju finner sted til etter seks måneders ansettelse. Arbeidsheftet angir noe mer i detalj
hva de som har ansvaret for introduksjonen skal gjøre.
I intervju opplyste rådmannen at det ikke var noen overlapping mellom han og hans
forgjenger, men at han fikk opplæring av daværende konstituert rådmann. I den forbindelse
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ble han gitt informasjon om diverse reglement. Han nevnte også at det finnes en
fadderordning for nytilsatte. Andre informanter opplyste at det finnes et eget opplæringshefte
og et eget opplegg for nytilsatte i kommunen. Det ble videre opplyst at det finnes et eget
opplegg for opplæring av nytilsatte i lederstillinger. Det kjøres da to uker overlapping med
eksisterende (avtroppende) leder. En av informantene sa at det i utgangspunktet ikke kjøres
noen særskilt opplæring av nytilsatte på hans ansvarsområde, utover det som nytilsatte lærer
gjennom å gjøre jobben («learning by doing»).
3.2.3 Vurderinger
Etikk:
Fram til oktober 2013 hadde Nordkapp kommune etiske retningslinjer som var om lag 15 år
gammel. Dette tyder på at det ikke har vært praksis i kommunen for å ta retningslinjene opp
til jevnlige vurderinger i kommunens øverste organ, kommunestyret. På den annen side er det
ikke utelukket at retningslinjene har vært jevnlig tema i andre organer i kommunen, herunder
administrasjonsutvalget. Revisjonen har imidlertid ikke undersøkt dette noe nærmere.
Administrasjonsutvalget har vedtatt nye etiske retningslinjer. Revisjonen har blitt opplyst om
at disse ikke er ment å bli behandlet i kommunestyret. Til dette vil revisjonen bemerke at det i
KS sin etikkveileder er anbefalt at kommunale etiske reglement bør behandles og vedtas i
kommunestyret.29 Revisjonen registrerer videre at administrasjonsutvalget har vedtatt at
framtidig revidering av de nye retningslinjene skal være delegert til administrasjonen. I
praksis betyr dette at retningslinjene ikke skal til jevnlig revidering i kommunens
administrasjonsutvalg, annet partssammensatt utvalg eller folkevalgt organ. Revisjonen
vurderer dette å være noe uheldig all den tid retningslinjene både gjelder folkevalgte og
ansatte. I tillegg vil revidering kun på administrativt nivå redusere bredden og forankringen av
retningslinjene. Dette kan også redusere graden av informasjon og kommunikasjon om
retningslinjene.
I henhold til kommuneloven § 48 nr. 5 skal det i kommunens årsberetninger redegjøres for
tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i
kommunen. Revisjonen har ved tidligere anledninger påpekt overfor administrasjonssjefen at
dette mangler i kommunens årsberetninger for 2011 og 2012.
Driftsform og ledelsesfilosofi:
Revisjonen merker seg at kommunen ikke har innført noe særskilt rammeverk for sin
driftsform, foruten om det rammeverk som er lovpålagt. Selv om det ikke er noe lovkrav å
innføre særskilte driftsformer (som for eksempel balansert målstyring), finner revisjonen
likevel grunn til å bemerke at slike rammeverk kan bidra til en mer bevisst, strukturert og
målrettet styring av kommunens virksomhet. Revisjonen registrerer at kommunen benytter
årshjul i sin virksomhet, noe som bidrar til struktur i virksomhetsstyringen, men likevel ikke
på en optimal måte. Revisjonen registrerer videre at årshjulet ikke er tatt i bruk på alle
områder i kommunen.

29

KS´ prosessveileder i arbeidet med «Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen. Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger?» (November 2006), på side 39.
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Organisering, ansvar og myndighet:
Revisjonen registrerer at det ikke foreligger skriftlige delegasjoner fra rådmannen til lederne
under rådmannsleddet (sektorledere med mer). I henhold til den alminnelige delegasjonslære
er det ingen krav til skriftlighet. Delegasjon skal imidlertid skje på en forsvarlig måte som
skaper klarhet og notoritet omkring det faktum at det er delegert forvaltningsmyndighet, og på
hvilke betingelser dette er gjort. Revisjonen vurderer det derfor som uheldig at delegasjonene
fra rådmannen ikke er skriftliggjort, særlig med hensyn til at det kan oppstå tilspissede
situasjoner av faglig, økonomisk, lovmessig eller etisk karakter. I slike tilfeller vil det være
svært avgjørende at myndighet og oppgaver er klart definert i forkant. Et sentralt verktøy i så
måte, er skriftlige delegasjoner og instrukser. Revisjonen registrerer videre at det i all
hovedsak heller ikke foreligger skriftlige delegasjoner fra sektorlederne til sine mellomledere.
Også dette må anses som klart uheldig.
Revisjonen registrerer også at kommunens myndighet etter brann- og
eksplosjonsvernlovgivningen er delegert direkte fra kommunestyret til brannsjefen i
kommunen. Dette betyr at myndighet og ansvar knyttet til dette ikke er delegert til eller via
rådmannen. I direktoratet (DSB)30 sin veileder til forskrift om organisering og dimensjonering
av brannvesen sies det følgende om delegasjon fra kommunestyret til brannsjefen:
«Delegering av myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven gjelder utøving av offentlig
myndighet. I brannvesenet vil den alt overveiende del av den kommunale myndighet bli utøvet
av brannsjefen eller annet personell i brannvesenet. Etablering av slik beslutningsmyndighet
forutsetter at kommunestyrets myndighet delegeres til administrasjonssjef (rådmann) og
videre til brannsjefen etter kommunelovens system, jf. kommunelovens § 6.
Beslutningsmyndigheten har også betydning ved eventuell klagesaksbehandling, jf. Forskrift
om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 10-2.»31

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor skal kommunestyrets delegasjon til brannvernsjefen
skje via kommunens rådmann. Dette betyr at den måte delegasjonen til brannvernsjefen er
gjort på i Nordkapp kommunes delegasjonsreglement, ikke er i tråd med direktoratets
anbefaling om dette forholdet.
Samlet sett er det revisjonens vurdering at det i stor grad mangler skriftlige delegasjoner i
kommunens administrative ledelse. En grunnleggende forutsetning for en velfungerende
internkontroll er det forhold at delegering av myndighet og fordeling av oppgaver er
tydeliggjort og dokumentert.
Personalpolitikk:
Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har en rekke styringsdokumenter som omfatter
personalpolitiske forhold, noe som må anses som svært positivt. Revisjonen registrerer videre
at det er praksis for å gjennomføre medarbeidersamtaler. Revisjonen merker seg imidlertid at
ikke alle lederne har gjennomført slike samtaler, noe som blant annet forklares med tidspress.
Revisjonen har videre merket seg at kommunen ikke har praksis for å gjennomføre
sektorspesifikke medarbeiderundersøkelser. På disse punktene foreligger det altså et
forbedringspotensiale.
30

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Veilederen § 2-2, på side 8-9.
Se http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-avbrannvesen/veiledning/
31
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Kompetanse:
Kommunen har flere plandokumenter som tar for seg kommunens kompetansepolitikk, noe
revisjonen anser som tilfredsstillende. Det er likevel grunn til å bemerke at plandokumentene
er om lag ti år gamle, noe som blant annet kan bidra til at de ikke virker etter sitt formål. Det
synes videre å mangle konkrete kompetanseplaner for hver enkelt ansatt, samt at det i relativt
liten grad blir tilbudt kurs eller etter- og videreutdanning ovenfor de ansatte. Revisjonen
vurderer det som svært tilfredsstillende at kommunen har et eget hefte med rutiner for
ivaretakelsen av nytilsatte. På den annen side synes det å være relativt stor variasjon i hvordan
nytilsatte blir opplært og ivaretatt. På bakgrunn av det revisjonen har fått opplyst i intervju
vurderer revisjonen det videre slik at det foreligger et behov for økt formal kompetanse
innenfor økonomistyring. Revisjonen har videre merket seg at vedkommende som har
ansvaret for innkjøp i kommunen etterlyser økt kompetanse på dette området. Samlet sett
vurderer revisjonen det slik at kommunen har formelle planer for sin kompetansepolitikk, uten
at dette synes å bli ivaretatt fullt ut i praksis.
3.2.4 Konklusjon
Kommunen bør ha et betryggende kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp
kommune i all hovedsak har et betryggende kontrollmiljø, men at det likevel finnes noen
svakheter og mangler som bidrar til å svekke kontrollmiljøet. Revisjonen vil spesielt trekke
fram mangelen på skriftlige administrative delegasjoner, samt den svakhet at kommunen ikke
har et helhetlig system for virksomhetsstyring.

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


Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger.

3.3.2 Data
Planer og målsettinger
Generelt:
På spørsmål om det fastsettes mål for kommunens virksomhet og aktivitet svarte rådmannen
at kommunen har mange plandokumenter, retningslinjer og politiske vedtak som kommunen
drives på bakgrunn av. Han nevnte også at kommunestyret har gitt han arbeidsordre om å ha
fokus på områdene plan og økonomi, med spesielt fokus på økonomistyringen. Det ble videre
sagt at kommunen ikke har noe spesielt målstyringsdokument (utover det som er lovpålagt).
Dette ble også bekreftet av andre informanter. Det ble også trukket fram at målsettingene for
kommunens virksomhet finnes i kommunens budsjett og økonomiplan, samt at kommunen er
i gang med å utarbeide en kommuneplan (inkludert samfunnsdelen i en kommuneplan).
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På spørsmål om kommunen har virksomhetsplaner på sektornivå svarte en av informantene at
kommunen ikke har noe krav om bruk av slike, samt at slike planer ikke nødvendigvis er et
godt styringsverktøy, spesielt siden de kan bli for detaljerte. Vedkommende sa videre at et
viktig styringsdokument er kommunens økonomiplan. En annen informant sa at de stort sett
har ulike planer for alle de områder som omfattes av sektoren, samt ukeplaner og ulike
prosedyrer. To andre informanter sa at de har virksomhetsplaner for sine sektorer. To andre
informanter sa at de ikke har noen virksomhetsplaner for sine ansvarsområder. Den ene
henviste imidlertid til bruken av årshjulet som verktøy i planleggingen av virksomheten.
Kommuneplan – Samfunnsdelen:
Kommuner skal ha en kommuneplan bestående av en arealdel og en samfunnsdel
(samfunnsplan). Nordkapp kommune har ikke noen gjeldende samfunnsplan. I forbindelse
med behandlingen av kommunal planstrategi for 2012-2015 har kommunestyret imidlertid
vedtatt at det skal utarbeides en samfunnsdel til kommuneplanen.32 Arbeidet ble vedtatt startet
opp høsten 2012. Ifølge framdriftsplanen skulle sluttbehandlingen av kommuneplanens
samfunnsdel skje i løpet av januar 2014.
Kommunedelplaner:
Den vedtatte planstrategien for Nordkapp kommune peker på behovet for utarbeidelse av flere
kommunedelplaner i inneværende kommunestyreperiode. For å spare tid og ressurser blir det
framhevet at omfanget i kommunens samfunnsplan ikke bør være for detaljert. Dette på
bakgrunn av at mange av politikkområdene vil bli supplert med kommunedelplaner. Disse er
blant annet:




















Plan for rekruttering og kompetanseutvikling
Plan for helhetlige og koordinerte tjenester
Plan for miljørettet helsevern
Samfunnssikkerhet- og beredskapsplaner
Kriseledelsesplan for Nordkapp kommune
Vedlikeholdsplan for vei
Vedlikeholdsplan for bygg
Plan for vann og avløp
Trafikksikkerhetsplan
Energi- og klimaplan
Kompetanse plan – Brann
Overvannsplan
Sektorplan for oppvekst og kultur
Barnehagekapasitet
Kvalitetsutviklingsplaner for barnehager og skoler
Lese- og skriveplan
Idretts- og anleggsplan
Kulturminneplan
Samferdsel, transport og infrastruktur

Økonomiplan og årsbudsjett:
Som nevnt ovenfor var det flere av informantene som viste til kommunens økonomiplan og
årsbudsjett på spørsmål om kommunen har fastsatte målsettinger for sin virksomhet. I
dokumentet «Årsbudsjett 2013 – Økonomiplan 2013-2016» er det i vedlegg 7 listet opp mål
og verdier for 2013. Her framgår det at det i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2012
32

Nordkapp kommune; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2012-2015, på side 5.
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ble angitt spesifikke mål og verdier som kommunen som organisasjon skulle strekke seg
mot.33 Det sies videre at «disse mål og verdier fortsatt anses å gjelde, og at de har en såpass
sterk forankring og aktualitet at disse også legges til grunn for 2013». Disse målsettingene
framgår også av årsbudsjett for 2014.34 Målsettingene er likelydende for alle de tre årene
2012-2014.
De nevnte målsettingene omhandler hovedmål for hele kommuneorganisasjonen og
målsettinger for ulike tjenesteområder. Dette gjelder skole, barnehager, kultur, sykehjem,
samhandlingsreformen, rehabilitering, teknisk infrastruktur, brannvesen, tekniske
fellestjenester, samt området sykefravær. Det er også fastsatt verdier for kommunens møte
med innbyggerne som kunder og oppdragsgivere. Det være seg profesjonalitet, omtanke,
samarbeid, serviceholdning og lojalitet.
Budsjett og økonomiplan er delt inn i rammeområdene sentrale styringsorganer, oppvekst og
kultur, helse og sosial, tiltak og næring og tekniske tjenester. Under hver av disse nevnes det i
varierende grad hva som er prioriterte satsingsområder og tiltak. Det er rammeområdene
oppvekst/kultur og helse/sosial som både i bredde og dybde redegjør mest for framtidige
utfordringer og tiltak. Rammeområdene sentrale styringsorganer og tiltak/næring angir ikke
noe om dette.
Risikovurderinger
Generelt:
På spørsmål om kommunen har rutiner for risikovurderinger svarte en av informantene at
vedkommendes sektor er et utsatt område, og at det er utarbeidet planer for å håndtere dette.
Eksempel på dette er vann- og avløpsplanen. Det ble også nevnt at de prioriterer sikkerheten
først (skader, brann og svake konstruksjoner), og at det løpende vedlikeholdet prioriteres etter
dette. En annen informant nevnte at de har tatt kurs om risikovurderinger og at det er
gjennomført en del ROS-analyser35 i kommunen. En tredje informant trakk fram at de
mangler en del rutiner, noe som i seg selv er en risiko. Det ble også sagt at de har manglet
rutiner innenfor regnskap (avstemming), men at de er i ferd med å få dette på plass.
Vedkommende nevnte spesielt at det har vært uheldig at så mange ansatte har hatt tilgang til
økonomisystemet, noe som blant annet kan skape unødvendig mistanke. Også når det gjelder
dette har kommunen igangsatt tiltak, ved blant annet å få på plass et fullstendig fullmaktshierarki, samt at en av de ansatte spesielt jobber med å forbedre kommunens rutiner på dette
området. En fjerde informant svarte at de ikke har noen rutiner for risikovurderinger spesielt.
Men vedkommende kjente til at det finnes et system for dette innenfor skoleområdet, kalt
«What if?». Det ble også nevnt at det er gjort mye risikovurderinger i forhold til kommunens
tjenesteproduksjon. Det ble videre trukket fram en del områder hvor det er risikoer. Dette
gjelder spesielt behov for mer opplæring i saks- og arkivsystemet ePhorte, sårbarhet innenfor
kommunens IKT-område, tekniske problemer med ePhorte, generell mangel på ansatte,
mange eldre ansatte, et ikke fullverdig arkivsystem, samt utfordringer med at ePhorte ikke
brukes så aktivt som ønskelig. En annen informant sa at vedkommende har lite kunnskap om
risikovurderinger, men kjente til at oppvekstsektoren har et system for risikovurderinger i
skolen, som heter «What if?».

33

Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015, vedlegg 8.
Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017, vedlegg 6.
35
Risiko- og sårbarhetsanalyser.
34
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Rapportering:
Et av flere verktøy for å foreta vurderinger av risiko, er rapporter. Nordkapp kommune har to
hovedtyper rapporter. Dette er årsberetningene og tertialrapportene. I tillegg rapporteres det
på ulike måter til rådmannen fra sektorlederne, økonomisjefen og stabssjefen, samt fra
mellomlederne til sine ledere. Bortsett fra økonomiske resultater, viser revisjonens
gjennomgang av kommunens årsberetning for 2012 at det ikke gjøres noen vurderinger av
hvorvidt de fastsatte verbale målsetningene i kommunens budsjett/økonomiplan oppnås eller
ikke.36
Under intervju spurte revisjonen om rutiner for rapportering. Informantene ga noe ulike svar,
men samlet sett viser svarene at det skjer en rekke typer rapportering, både formelt og
uformelt. Alle informantene viste til hoveddokumentene for rapportering (årsberetning og
tertialrapporter). Svarene ga ellers et bilde av noe variasjon og noe likhet sektorene i mellom.
En informant sa at mellomledere i særskilt grad rapporterer til om sykefravær og permisjoner.
De rapporterer også om HMS og avvik. Vedkommende sa videre at mellomlederne er gode
til å si ifra om det er noe (stor takhøyde). En annen informant sa at mellomlederne gjør
månedlig rapportering til innenfor økonomi og sykefravær. I tillegg gjør de jevnlige
vurderinger i forhold til det som er fastsatt i virksomhetsplanen for sektoren, samt at
vedkommende som sektorleder avgir statusrapporter til rådmannen. En tredje informant sa at
det også skjer mye muntlig rapportering, samt via e-post dersom saken er prinsipielt viktig.
En fjerde informant tilføyde at de også ofte har uformelle møter med rådmannen. En femte
informant opplyste at det i tillegg skjer mye uformell rapportering internt på vedkommende
sektor, samt at rapportering er en pågående prosess.
3.3.3 Vurderinger
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det slik at
Nordkapp kommune bare delvis har et slikt system. Kommunen mangler blant annet et
helhetlig system med mål og strategier som er implementert i hele kommuneorganisasjonen.
Revisjonen finner i den sammenheng grunn til å vise til lov om kommuner og
fylkeskommuner § 5, der det er satt krav til kommunene om å utarbeide en samordnet plan for
den kommunale virksomheten.37 Vi viser også til gjeldende plan- og bygningslov § 11-1 som
krever at kommuner skal ha en kommuneplan bestående av en samfunnsdel og en arealdel.
Plandelen i denne loven trådte i kraft 1. juli 2009. Revisjonen registrerer at Nordkapp
kommune er i ferd med å utarbeide en slik plan, men merker seg at ferdigstilling av planen
ikke vil være gjennomført før om lag fem år etter at kravet om slik plan ble innført.
Revisjonen vil i den sammenheng minne om at også den opphevede plan- og bygningsloven
(1985) påla alle kommuner å utarbeide en såkalt «kommuneplan» der planens hensikt var å
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen i kommunen.38
Revisjonen har videre merket seg at det foreligger mangel på rapportering om måloppnåelse
knyttet til de mål som kommunestyret har fastsatt i årsbudsjett/økonomiplan. Vi viser blant
annet til mangelen på dette i kommunens årsberetninger. Det synes også å være behov for mer
kompetanse i kommuneorganisasjonen innenfor arbeidet med risikovurderinger.

36

Nordkapp kommune; Budsjett 2012 – Økonomiplan 2012-2015, vedlegg 8.
Bestemmelsen fastslår at kommuner har en alminnelig plikt til å drive planlegging, men har ingen selvstendig
betydning ved siden av særlovgivningens regler. Den mest sentrale planlov er plan- og bygningsloven.
38
Se plan- og bygningsloven (1985) § 20-1 (Opphevet).
37

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 31

Rutiner for internkontroll

3.3.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune har et manglende system for mål- og
risikovurderinger.

3.4 Har kommunen rutiner for kontrollaktiviteter, oppfølging og
overvåking?
3.4.1 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.

3.4.2 Data
En rekke av de verktøy, dokumenter og rutiner som er nevnt i kapitlene 3.2 og 3.3 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.
Årshjul
De årshjulene som Nordkapp kommunens administrasjon benytter i sin virksomhet har en
vesentlig funksjon i forhold til kommunens planlegging, koordinering og tilrettelegging av
sine kontrollaktiviteter.
Det ene årshjulet tar for seg kommunens budsjett- og økonomiplanprosess, og gjelder derfor
alle kommunens ansvarsområder. I dette årshjulets første fase (evalueringsfasen) et det lagt
opp til en analyse som skal danne grunnlag for evaluering av fjorårets drift, samt en vurdering
av økonomisk styring og økonomisk utvikling, med sikte på læring. Dette skal skje på
bakgrunn av årsregnskap og faktiske utviklingstrekk. Konkrete aktiviteter i denne fasen er
oversendelse av avsluttet regnskap til revisjonen, KOSTRA-rapportering, utarbeiding av
årsmelding med avviksanalyse og finansieringsanalyse, samt kommunaløkonomisk analyse og
KOSTRA-analyse. I årshjulets andre fase (ståstedsfasen) er det lagt opp til en framskriving av
økonomien i konsekvensjusterte budsjettoversikter, samt prognoser for framtidig utvikling.
Dette er ment å bidra til avdekking av omstillingsbehov og danne grunnlag for mål og
strategidebatter. Konkrete aktiviteter er revidering av regnskap og felles økonomisamling i
kommunen med det mål å skape felles forståelse av kommunens økonomiske stilling. I den
tredje fasen (planleggingsfasen) er det lagt opp til utarbeidelse av budsjett og økonomiplan,
der inntektsnivået er styrende for kommunens aktivitetsnivå. Eksempel på konkrete aktiviteter
er gjennomføring av økonomisamlinger. I den fjerde fasen (gjennomføringsfasen), som
strekker seg over hele året, er det lagt til grunn en løpende styring og oppfølging av drift
(budsjett- og ressursstyring, samt rapportering). Konkrete aktiviteter i denne fasen er
budsjettreguleringer.
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Økonomireglementet
I kommunens økonomireglement er det inntatt et kapittel som omhandler intern kontroll.39
Her sies det at «internkontroll skal sikre at aktiviteten i kommunen tjener de vedtatte formål,
og at de mål som er satt, nås». Det sies videre at «en effektiv kontroll er tilstede når ledelsen
styrer aktivitetene og systemene på en slik måte at det gir rimelig sikkerhet for at formål og
målsettinger nås». I reglementet blir det listet opp følgende aktiviteter som er vesentlige i
forbindelse med den økonomiske kontrollen.







Budsjettering og regnskapsføring, herunder rutiner for IT-baserte informasjonssystemer.
Inn- og utbetalinger.
Kunde- og leverandørreskontro, herunder fakturerings-, betalings-, og innfordringsrutiner.
Oppbevaring og makulering av regnskapsmateriale.
Bestilling og rekvirering av varer og tjenester, attestasjon og anvisning.
Arbeidsdeling.

I reglementet sies det videre at «utarbeidede rutiner (prosedyrebeskrivelser) skal
dokumenteres, og være gjenstand for løpende vurdering».
Saksbehandlingssystem med mer
Nordkapp kommune bruker det elektroniske saks- og arkivsystemet ePhorte. Dette er et
integrert system for saksbehandling, dokumenthåndtering (post- og journalbehandling) og
arkivering, og er godkjent etter NOARK 5 standarden.40 Systemet omfatter søkemekanismer
som gjør det mulig å søke både på journalopplysninger og på fritekst i dokumenter. Samtidig
kan tilgangen til gradert informasjon styres av de innebygde sikkerhetsmekanismene.
Løsningen er utarbeidet i henhold til de krav som stilles til elektronisk arkivering av
saksdokumenter. Dette innbefatter de kontrollfunksjoner som må være tilstede for å sikre at
lagring av saksdokument skjer i de arkivformat som er godkjent av Riksarkivet. Muligheten
for bruk av digitale signaturer inngår som en del av løsningen. Systemet inneholder en rekke
spesialmoduler beregnet for behandling av ansettelses-, bygge-, delings- og plansaker, i
tillegg til saksbehandling for møter i (politiske) utvalg.
I 2012 vurderte Nordkapp kommune alternative økonomisystem-løsninger i kommunen.41
Dette på bakgrunn av kommunens daværende løsninger var «gamle» og ville bli faset ut i
løpet av 1,5 år. Kommunen tok derfor i bruk et nytt økonomisystem (Agresso) fra sommeren
2013. En av grunnene til at Nordkapp kommune valgte Agresso som løsning var at «systemet
er vel kjent og sannsynligvis den mest brukte løsningen innenfor offentlig sektor (stat og
kommune)».42 Kommunens bruk av systemet har blitt innført gradvis, og per oktober 2013
opplyste økonomisjefen i intervju med revisjonen at blant annet lønnssystemet også skal
inngå som en del av dette systemet. Arbeidet med dette ble startet opp vinteren 2013, med
planlagt avslutning våren 2014.43 Rådmannen opplyste i intervju at dette systemet fungerer
effektivt i arbeidet med å avdekke feil.
39

Nordkapp kommune; Økonomireglement, kapittel 12, på side 22-23.
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.
41
Rådmannens saksutredning til formannskapet, datert 06.09.2012.
42
Rådmannens saksutredning til formannskapet, datert 06.09.2012.
43
Rådmannens saksutredning til kommunestyret, datert 10.09.2013.
40
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På helse- og omsorgssektoren brukes fagsystemet Unique Profil. Dette er Visma Unique sitt
fagsystem for pleie-, rehabilitering og omsorgstjenester. Fagsystemet støtter alle sentrale
arbeidsprosesser innen tjenestene, som f.eks. saksbehandling, faglig dokumentasjon, IPLOS,
personelladministrasjon og arbeidsplanlegging, matproduksjon og transport, egenbetaling med
vederlag, slutt- og etteroppgjør, tekniske hjelpemiddel, pasientregnskap og mye mer.
Systemet har omfattende rapporteringsmuligheter.
På teknisk sektor brukes fagdelen for byggesaker i systemet ePhorte som
saksbehandlingssystem.
Ansvarsfordeling og kontroller
Opplysninger gitt i intervju viser at det er noe ulik praksis fra sektor til sektor i hvilken grad
det gjennomføres stikkontroller, alt fra at dette ikke blir gjort til at det blir gjort. En av
informantene sa at det hender at vedkommende sjekker vedtak som blir gjort, og at vedtak i
den forbindelse kan bli omgjort eller omformulert. Det ble videre nevnt at saker som skal til
politisk behandling skal til rådmannen for godkjenning. Det ble også sagt at vedtak og brev
som sendes fra kommunen, skal være underskrevet av to personer. Dette innebærer en viss
grad av sidemannskontroll.
Attestasjon og anvisning
Kommunens overordnede rutiner for rekvirering (bestilling og innkjøp), attestasjon og
anvisning framgår av kommunens delegasjonsreglement (pkt. 9.2) og økonomireglement (pkt.
9 og 10). I delegasjonsreglementet er rådmannen delegert myndighet til å foreta innkjøp og
anvise regninger innenfor budsjettets rammer. Rådmannen er gitt anledning til å delegere slik
myndighet til andre. I økonomireglementet gis det nærmere beskrivelse av framgangsmåtene
for rekvirering, attestering og anvisning. Som et ledd i den interne kontrollen skal det, så langt
det er praktisk mulig, skilles mellom person med myndighet til å rekvirere varer og tjenester,
personer med attestasjonsmyndighet og personer med anvisningsmyndighet. Før anvisning
skjer skal den anvisningsberettigede påse at det er budsjettmessig dekning for beløpet, at
disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden, samt at det er
foretatt kontroll og attestasjon av regningen/fakturaen av personer som er tillagt en slik
oppgave. Dersom ikke alle de nevnte betingelser for anvisning foreligger, skal anvisning
nektes. Den som har attestasjonsfullmakt skal påse at varer/tjenester er mottatt, at det er
overensstemmelse mellom bestilling og det som er levert/mottatt, at fakturert mengde og pris
er korrekt, og at kontonummer og andre data er riktig angitt.
Revisjonen har i flere brev til Nordkapp kommune kommet med merknader vedrørende
kommunens praksis for attestering og anvisning. Revisjonen bemerket videre at slike mangler
kunne vært unngått om kommunen hadde hatt en bedre internkontroll.
Som tidligere nevnt har Nordkapp kommune tatt i bruk et nytt økonomisystem (Agresso).
I den forbindelse har kommunen utarbeidet nye rutiner og oversikter. Per i dag (oktober 2013)
har kommunen et fullmakthierarki, med konkrete oversikter over hvem som er attestanter og
anvisere. I intervju ga flere av informantene uttrykk for at de nå har fått på plass gode rutiner
på dette området.
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Opplæring og oppdatering på regelverk
Kommunens system for opplæring av nytilsatte, samt tilbud om kurs og etter- og
videreutdanning for ansatte ellers, er generelt sett et av mange ledd i en kommunes interne
kontrollaktivitet. Kommunen har flere plandokumenter som tar for seg kommunens
kompetansepolitikk, men mangler konkrete kompetanseplaner for hver enkelt ansatt, samt at
det i relativt liten grad blir tilbudt kurs eller etter- og videreutdanning ovenfor de ansatte.
Kommunen har et eget hefte med rutiner for ivaretakelsen av nytilsatte. Det synes imidlertid å
være relativt stor variasjon i hvordan nytilsatte blir opplært og ivaretatt. Vi viser for øvrig til
det som er nevnt om dette i denne rapportens kapittel 3.2.
For at kommunen skal ha kontroll med at dens forvaltning og tjenesteyting skjer i henhold til
gjeldende regelverk, er det viktig at de ansatte gis mulighet til å oppdatere seg på dette. I
intervju ble det blant annet sagt at ansatte på helse- og omsorgssektoren er pliktig til å
oppdatere seg på regelverket (jf. deres fagautorisasjon). Oppdateringene på helse- og
omsorgssektoren skjer gjennom kurs, ved at dette er jevnlig tema på møter, informasjon på
kommunens intranett, oppslag på grupperom, og utsendelse av informasjon til de ansatte per
e-post. I tillegg har de ansatte på helse- og omsorgssektoren tilgang til den nettbaserte
fagtjenesten Info Consensus.44 Her finner de oppdatert informasjon om regelverk, samt at de
kan sende spørsmål til rådgivere i denne tjenesten. En annen informant opplyste at
oppdatering på regelverket forutsetter at man selv holder seg oppdatert. Det ble også nevnt at
de ikke er «bortskjemte» med å kunne dra på kurs. I intervju ble det også gitt eksempel på
kurs som ansatte hadde eller var i ferd med å delta på.
Ledermøter
Rådmannen avholder faste ledermøter en gang i uka (på mandager). I tillegg til rådmannen
deltar i utgangspunktet sektorlederne, NAV-lederen, kommuneoverlegen, økonomisjefen,
stabssjefen og personalrådgiveren. Hvem som deltar på hvert enkelt møte, varierer imidlertid
noe fra gang til gang, blant annet avhengig av de tema som skal behandles der. Det skrives
referat fra møtene. Revisjonen har gjennomgått et utvalg referat. Disse viser at økonomi er et
tema som går igjen på møtene. Alle informantene opplyste i intervju at de deltar på
rådmannens ledermøter.
Rapportering
Nordkapp kommune har to hovedtyper rapporter. Dette er årsberetningene og
tertialrapportene. I kommunens økonomireglement redegjøres det for hva de ulike rapportene
skal inneholde.45
Av økonomireglementet framgår det at det i tertialrapportene skal fremgå i hvilken grad
virksomheten går som forutsatt i årsbudsjettet, og om den holdes innenfor de vedtatte
budsjettrammer. Dersom så ikke er tilfelle, skal det iverksettes tiltak med sikte på å gjenvinne
budsjettbalansen. Det sies videre at dersom tilstrekkelige tiltak ikke kan iverksettes, må det, i
tråd med kommunens økonomireglement, fremmes budsjettendringssak.
Av økonomireglementet framgår det at det i årsberetningen særlig skal legges vekt på å
sammenligne oppnådde resultat med målene i årsbudsjett, vurdert mot ressursbruken. I tillegg
skal det legges vekt på å vurdere utviklingen i kommunen over tid (tidsserieanalyser).
44
45

http://www.infoconsensus.no/om-oss.aspx
Nordkapp kommune; Økonomireglement (2004), på side 11-12.
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Årsberetningen skal dessuten blant annet inneholde opplysninger om forhold som ikke
fremgår av regnskapet, informasjon om kommunens tjenesteyting og ekstraordinære forhold.
Bortsett fra økonomiske resultater, viser revisjonens gjennomgang av kommunens
årsberetning for 2012 at det ikke gjøres noen vurderinger av hvorvidt de fastsatte verbale
målsetninger i kommunens budsjett/økonomiplan oppnås eller ikke.46 Vi viser for øvrig til det
som er nevnt om kommunens rapporteringsrutiner i denne rapportens kapittel 3.3.2.
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 6.47 Nordkapp kommune har ikke innført bruk av
resultatindikatorer som en del av sin virksomhet.48
Varslings- og avvikssystemer
Varslingssystem:
Nordkapp kommunens etiske retningslinjer (2013) omtaler kommunens varslingssystem. Her
sies det at «varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold til noen som
selv kan bidra til at forholdene rettes opp». Det framgår videre at kommunen har egne
retningslinjer som skal følges for varsling. Systemet skal bidra til at ansatte i kommunen
opplever det som «trygt å si i fra om bekymringer og kritikkverdige forhold». Det sies videre
at det «ikke er lojalt mot Nordkapp kommune å bidra til å skjule kritikkverdige forhold».
I kommunens egne retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold sies det at
«det skal legges til rette for at ansatte skal kunne si fra om kritikkverdige forhold i
virksomheten, slik at disse opphører». Retningslinjene inneholder punkter om
lovbestemmelsene for varsling, ansattes ytringsfrihet, informasjon om hva varsling er, måten
det skal varsles på, plikten til å varsle, forbudet mot gjengjeldelser, konkrete rutiner for
varsling i kommunen, skjema for varsling, skjema for intern oppfølging av varsel, samt
oversikt over medlemmer i kommunens interne varslingsgruppe.
I intervju opplyste rådmann at han antok at kommunen har egne prosedyrer for varsling, men
at han ikke hadde sett disse enda. Han opplyste videre at han er tydelig på at varsling i
utgangspunktet skal skje tjenestevei, men at ansatte også kan varsle til han eller
personalrådgiveren, samt fagforbund, verneombud og tillitsvalgte, som også har en viktig
rolle i denne sammenheng. En av sektorlederne kjente til kommunes varslingssystem, men
tilføyde at varslinger ikke forekommer ofte. En annen sektorleder var ikke kjent med
kommunens varslingssystem.
Håndtering av avvik:
I intervju ble kommunens nye økonomisystem (Agresso) trukket fram som et viktig verktøy i
det å avdekke avvik på økonomiområdet. Rådmannen nevnte blant annet at det hender at han
får melding om mulige avvik fra sine ledere. Det ble videre opplyst om at det finnes tilfelle(r)
46

Nordkapp kommune; Budsjett 2012 – Økonomiplan 2012-2015, vedlegg 8.
Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor»,
på side 28.
48
Det er imidlertid innført resultatindikatorer på NAV Nordkapp. Dette som en del av NAV (stat) sin bruk av
balansert målstyring (BMS) i sin virksomhetsstyring.
47
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der avvik har fått personalmessige konsekvenser. En annen informant opplyste at enkle avvik
normalt rapporteres på avdelingsnivå. Det ble videre sagt at avvik skal rapporteres skriftlig.
Det ble også sagt at kommunen har et felles avviksskjema som skal fylles ut og leveres til
nærmeste leder, samt at terskelen for å melde avvik er lav.
Regnskapsavleggelse, revisjonsberetninger med mer
Årsregnskap og årsberetning er de to dokumentene som er avgjørende for kontroll med
kommunens virksomhet. Kommunene skal avlegge disse innen lovbestemte frister.
Revisjonens dokumenter viser at Nordkapp kommune ikke har avlagt årsregnskap og
årsberetning innen disse fristene siden 2006. For årene 2007 til 2012 er det videre slik at
revisjonen ikke har avgitt normalberetninger til Nordkapp kommune.
Rådmannens vurdering av risikoen for misligheter med mer
På årlig forespørsel fra revisjonen avgir rådmannen i kommunen svar på spørsmål om sine
vurderinger av misligheter, risikosituasjon og intern kontroll i kommunen. De to siste årene
(2012/2013) har rådmannens vurderinger vært som følger:49


Rådmannens vurdering av risikoen for at kommunens regnskap kan inneholde vesentlig
feilinformasjon som skyldes misligheter anses som lav.



På bakgrunn av svaret ovenfor er det ikke lagt opp til særskilte prosesser for å identifisere og
håndtere risikoen for misligheter. Det er imidlertid gjennom de generelle rutinene, blant annet
gjennom totrinns håndtering av alle innkjøp (fakturahåndteringen) og fortløpende
gjennomgang avstemming av balansen, lagt til rette for å minimalisere både spekulasjoner om
misligheter, og muligheten for å gjennomføre misligheter.



Det gjennomføres ingen særskilt kommunikasjon mellom kommunestyret og rådmann
vedrørende prosesser for å identifisere og håndtere risikoer for misligheter i kommunen.



Det har vært gjennomført kommunikasjon med ledergruppen hva gjelder forvaltningspraksis
og etisk adferd. Slik kommunikasjon har hatt sitt utspring i konkrete problemstillinger hvor
det har vært reist tvil om kommunens forvaltningspraksis og etiske adferd. Denne
kommunikasjonen har ikke avdekket forhold som har gitt grunnlag for særskilte tiltak. Det er
utarbeidet etiske retningslinjer.



Rådmannen har ikke kjennskap til eventuelle faktiske eller mistenkte forhold av misligheter.
Det har heller ikke vært rettet noen formelle påstander om misligheter.

3.4.3 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 Nordkapp kommune i all hovedsak har
kontrollaktiviteter som skal bidra til å håndtere risiko, samt bidra til regeletterlevelse,
måloppnåelse og god økonomistyring. Vi viser i den sammenheng til kommunens årshjul,
kommunens retningslinjer for varsling, samt innføringen av nytt økonomisystem. På den
annen side har kommunen forbedringspotensial blant annet når det gjelder bruk av
resultatindikatorer og avleggelse av årsregnskap innen den lovbestemte tidsfrist.
49

Brev fra Nordkapp kommune v/rådmannen til revisjonen, datert henholdsvis 25.11.2013 og 31.10.2012.
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3.4.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak har tilstrekkelige
kontrollaktiviteter som skal bidra til å avdekke avvik og håndtere risiko. Det finnes imidlertid
noen forbedringsmuligheter på dette området.

3.5 Har kommunen rutiner for Informasjon og kommunikasjon?
3.5.1 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.

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







Reglement, retningslinjer og delegasjoner
Ledermøter, personalmøter og medarbeidersamtaler
Planer og budsjett
Årsberetning, årsregnskap og tertialrapporter
Utsendelse av informasjon til ansatte per e-post
Oppslag på pause- og grupperom

To av verktøyene som ikke er omtalt tidligere i rapporten er kommunens intranett og
kommunens interne informasjonsskriv, «Infoarket». I intervju ble internavisa trukket fram
som en viktig kanal for informasjon til de ansatte om det som skjer i kommuneorganisasjonen.
Infoarket har blitt gitt ut fra 2013, og tar for seg ulike aktuelle temaer. Det være seg nyheter
fra sektorene, kulturarrangement, informasjon om nye medarbeidere og prioriterte
arbeidsområder i rådmannens ledergruppe.
Kommunes intranett ble tatt i bruk i 2012. Denne skal «bidra til å øke kommunikasjonen
internt i kommunen». 50 På denne har ansatte tilgang til intern informasjon, og den enkelte
ansatte kan selv informere andre ansatte. Intranettet inneholder blant annet skjemaer,
dokumenter, kalendere og samarbeidsverktøy.
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
50

Nordkapp kommune; Infoark, juni 2013, 1 årgang.
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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.51 En annen kanal som ble
trukket fram av flere informanter er Radio Nordkapp.
Kommunens hjemmeside inneholder en rekke funksjoner. Dette er blant annet informasjon
om kommunens tjenester, kontaktinformasjon, selvbetjeningstjenester, informasjon om
arrangement, samt en tjeneste kalt «Mitt nabolag», der brukere kan melde inn og holde seg
oppdatert på informasjon om tekniske feil i kommunens infrastruktur. Hjemmesiden mangler
imidlertid offentlig postjournal, samt innkallinger (sakslister og saksdokumenter) til møter i
politiske utvalg (herunder kommunestyret), og protokoller fra disse møtene.
Flere av de vi intervjuet sa at også Radio Nordkapp er en viktig informasjonskanal for
kommunen. Et eksempel på dette er lokalradioens overføring av møtene i kommunestyret.
3.5.3 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 Nordkapp kommune i all hovedsak
har et system for kommunikasjon og informasjon som er på et tilfredsstillende nivå.
Revisjonen vil imidlertid bemerke at det er en klar svakhet at kommunen ikke gjør
kommunens postjournal og møtedokumenter for politiske utvalg tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Revisjonen vil i den sammenheng minne om prinsippet i kommuneloven, der det
sies at kommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal
legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale
forvaltning.52 Selv om kunngjøring på kommunens hjemmeside ikke er et lovkrav, er det i
økende grad en forventing i samfunnet om at møter og saker i folkevalgte organer, samt
postjournaler, også gjøres kjent på denne måten.
3.5.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all hovedsak har et system for
informasjon og kommunikasjon som er på et tilfredsstillende nivå. Kommunen har imidlertid
et klart forbedringspotensial når det gjelder informasjon om politiske møter og kommunens
korrespondanse, på kommunens hjemmeside.

51
52

http://www.nordkapp.kommune.no/
Kommuneloven § 4.
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4. KONKLUSJONER
Har Nordkapp kommune et betryggende system for internkontroll?

Den overordnede problemstillingen i denne undersøkelsen har vært hvorvidt Nordkapp
kommunen har et betryggende system for internkontroll. Revisjonens undersøkelse viser at
Nordkapp kommune ikke har et system for internkontroll som kan vurderes som fullt ut
betryggende. Bakgrunnen for revisjonens konklusjon er som følger:


Kontrollmiljø:
Et betryggende system for internkontroll forutsetter at kommunen har et
velfungerende kontrollmiljø. Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp kommune i all
hovedsak har et velfungerende kontrollmiljø, men at det likevel finnes noen svakheter
og mangler som bidrar til å svekke dette. Revisjonen vil spesielt trekke fram mangelen
på skriftlige administrative delegasjoner og at kommunen ikke har et helhetlig system
for virksomhetsstyring.



System for mål- og risikovurderinger:
Kommunen bør ha et system for mål- og risikovurderinger. Revisjonen vurderer det
slik at Nordkapp kommune har et manglende system for mål- og risikovurderinger.
Kommunen mangler blant annet et helhetlig system med mål og strategier som er
implementert i hele kommuneorganisasjonen. Revisjonen har videre merket seg at det
foreligger mangel på rapportering om måloppnåelse knyttet til de mål som
kommunestyret har fastsatt i årsbudsjett/økonomiplan. Vi viser blant annet til
mangelen på dette i kommunens årsberetninger. Det synes også å være behov for mer
kompetanse i kommuneorganisasjonen innenfor arbeidet med risikovurderinger.



Kontrollaktiviteter:
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 Nordkapp kommune i all
hovedsak har kontrollaktiviteter som skal bidra til å håndtere risiko, samt bidra til
regeletterlevelse, måloppnåelse og god økonomistyring. Vi viser i den sammenheng til
kommunens årshjul, kommunens retningslinjer for varsling, samt innføringen av nytt
økonomisystem. På den annen side har kommunen forbedringspotensial blant annet
når det gjelder bruk av resultatindikatorer og avleggelse av årsregnskap innen den
lovbestemte tidsfrist.



Informasjon og kommunikasjon:
Kommunen bør ha rutiner som bidrar til effektiv informasjon og kommunikasjon, og
som muliggjøre drift og kontroll i kommuneorganisasjonen. Kommunikasjon vil måtte
være både av intern og ekstern karakter. Revisjonen vurderer det slik at Nordkapp
kommune i all hovedsak har et system for informasjon og kommunikasjon som er på
et tilfredsstillende nivå. Kommunen har imidlertid et klart forbedringspotensial når det
gjelder informasjon om politiske møter og kommunens korrespondanse (postjournal),
på kommunens hjemmeside.
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5. ANBEFALINGER
På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Nordkapp
kommune gjør følgende:


Utarbeide skriftlige administrative delegasjoner, herunder delegasjoner fra rådmannen
til sektorlederne.



Etablere rutiner som sikrer at kommunens etiske reglement tas opp til jevnlig
vurdering, på en slik måte at dette både involverer kommunens folkevalgte og
administrasjonen.



Vurdere å innføre en helhetlig driftsform for kommunens virksomhetsstyring.



Vurdere å innføre et system for bruk av mål- og strategier og resultatindikatorer i
kommuneorganisasjonen, herunder rapportering om måloppnåelse til kommunestyret.



Fortsette arbeidet med å sikre betryggende rutiner for internkontroll i kommunens
økonomistyring.



Vurdere å publisere informasjon om møter i kommunens folkevalgte organer, samt
kommunens postjournal, på kommunens hjemmeside.
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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
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)
Prop.119 L (2011-2012) Endringar i kommunelova m.m. (eigenkontroll mv.)

Rapporter og veiledere
COSO-rapporten; Intern kontroll – et integrert rammeverk; The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission i 1992
KS; Arbeidshefte til EffektiviseringsNettverket «Rådmannens internkontroll», versjon I,
Drammen/Hamar, mars 2012.
KS; Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden I eget hus? (2013)
KS; Rådmannens internkontroll; Orden i eget hus (2012)
KS; Prosessveileder i arbeidet med «Etikk, samfunnsansvar og antikorrupsjonsarbeid i kommunen Hvordan forankre og sikre gode etiske holdninger og handlinger? (november 2006)
Kommunal- og regionaldepartementet; «Resultat og dialog – Balansert målstyring (BMS) i kommunal
sektor»,

Andre dokumenter
Fylkesmannen i Finnmark; Lovlighetskontroll - årsbudsjett 2011, datert 09.06.2011
Fylkesmannen i Finnmark; Utmelding av ROBEK – Nordkapp kommune, datert 04.08.2011
Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2014 – Økonomiplan 2014-2017
Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2013 – Økonomiplan 2013-2016
Nordkapp kommune; Årsbudsjett 2012 – Økonomiplan 2012-2015
Nordkapp kommune; Tertialrapport nr. 1 2013
Nordkapp kommune; Årsberetning 2012
Nordkapp kommune; Årsberetning 2011
Nordkapp kommune; Etisk e retningslinjer; 1998 og 2013
Nordkapp kommune; Innkjøpsreglement (2013)
Nordkapp kommune; Arbeidsgiverpolitisk dokument; 2003 og 2013
Nordkapp kommune; Økonomireglement; 2002/2004
Nordkapp kommune; Delegasjonsreglement (2010)
Nordkapp kommune; Finansreglement (2010)
Nordkapp kommune; Handlingsplan for rekruttering og kompetanse (2004)
Nordkapp kommune; Introduksjonsprogram for nye medarbeidere (2000)
Nordkapp kommune; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - 2012-2015

Nordkapp kommune; Infoark, juni 2013, 1 årgang
Nordkapp kommune; Rådmannens saksutredning til formannskapet, datert 06.09.2012.
Nordkapp kommune; Rådmannens saksutredning til formannskapet, datert 06.09.2012.
Nordkapp kommune; Rådmannens saksutredning til kommunestyret, datert 10.09.2013.
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Internett
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap; Veileder til forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen:
http://oppslagsverket.dsb.no/content/brann-og-eksplosjonsvern/forskrifter/organisering-avbrannvesen/veiledning/
Infoconsensus;
http://www.infoconsensus.no/om-oss.aspx
Kommunal- og regionaldepartementet; ROBEK:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/databaser-og-registre/robek-2.html?id=449305
KS; http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning/fou/Usystematisk-internkontroll-ikommunesektoren/
KS; http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/Egenkontroll/Internkontroll/
Nordkapp kommune; Politisk organisasjonskart:
http://www.nordkapp.kommune.no/politikk.4544.no.html
Nordkapp kommune; Administrativt organisasjonskart:
http://www.nordkapp.kommune.no/organisasjonskart.283413.no.html
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
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VEDLEGG 2: GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON
OG STATLIGE TILSYN I NORDKAPP KOMMUNE
Forvaltningsrevisjon
Nedenfor framgår de hovedfunn som Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har gjort etter
gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Nordkapp kommune i perioden 2009-2013. Vi gjør
oppmerksom på at de avvik og mangler som ble påpekt i rapportene er rettet opp av
kommunen i ettertid.


Tilpasset opplæring og spesialundervisning (2013)
Det ble påpekt noen mindre avvik når det gjelder dokumentasjon, samt manglende
informasjon om retten til innsyn i sakens dokumenter i forbindelse med klageadgang.



Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold (2012)
Det ble påpekt at kommunen ikke hadde noen klart definert strategi for hvordan
målsetninger for vedlikeholdsarbeidet skal nås, samt at kommunens vedlikeholdsplan
ble definert som veiledende, og dermed ikke legger bindende føringer for det faktiske
vedlikeholdsarbeidet.



Innkjøpsavtalene (2012)
Det ble påpekt at kommunen ikke hadde noen innkjøpsansvarlig eller annen person
med særlig ansvar for kommunens innkjøpsavtaler. Det ble videre påpekt at
kommunen ikke hadde noen skriftlige rutiner for kontroll med at innkjøpsavtalene
etterleves, samt at kommunen ikke gjennomførte systematisk kontroll med at
kommunen fikk de avtalte priser og rabatter fra leverandørene.



Barneverntjenesten (2010)
Det ble blant annet påpekt at barneverntjenesten har hatt mindre tid til generelt
forebyggende arbeid enn de selv mener er et riktig nivå, at barnevernet ikke overholdt
barnevernlovens tidsfrister i alle saker, at det ikke var dokumentert at det var blitt
gjennomført tilstrekkelig oppfølging av barn på tiltak i alle saker, samt at kommunens
system for internkontroll (kvalitetssikring) ikke var optimalt, og helt klart kunne
forbedres på en del punkter.



Offentlige anskaffelser (2010)
Det ble blant annet påpekt noe manglende dokumentasjon for anskaffelsesprosessene,
sammenblanding av kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier i
kunngjøring/konkurransegrunnlag, at dokumentene som ble benyttet i
anbudskonkurransene var lite oppdaterte, at ingen av konkurransene var avsluttet i
henhold til regelverket, samt at kommunen ikke hadde ført anskaffelsesprotokoll i
henhold til regelverket i noen av de undersøkte anskaffelsene.



Økonomistyring (2009)
Det ble blant annet påpekt at budsjettene i Nordkapp kommune ikke har vært
realistiske (2007 og 2008), at forutsetningene for god økonomistyring bare til dels har
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vært til stede, at rutinene for økonomistyringene generelt sett var for dårlige, at den
interne rapporteringen administrativt har vært mangelfull, samt at kommunens
internkontrollsystem syntes å være lite utbygd og konkretisert. Samlet sett ble det
konkludert med at økonomistyringen i kommunene ikke hadde vært tilfredsstillende i
den undersøkte perioden (2007-2008).

Statlige tilsyn
Nedenfor framgår de hovedfunn som Fylkesmannen i Finnmark har gjort etter gjennomførte
tilsyn i Nordkapp kommune i perioden 2008-2013. Vi gjør oppmerksom på at de avvik og
mangler som ble påpekt i tilsynsrapportene er rettet opp av kommunen i ettertid.


Beredskap (2013)
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. Etter tilsynet ble det blant annet
påpekt et behov for revisjon av kommunens ROS-analyse, at kommunens overordnede
beredskapsplan måtte oppdateres, samt at kommunen måtte etablere et system for
opplæring av de som er tiltenkt en rolle i krisehåndteringen.



Barnehage (2013)
Det ble blant annet påpekt at kommunen som barnehagemyndighet ikke hadde vurdert
barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, at det manglet
godkjenningsvedtak for alle barnehagene i kommunen, at kommunen ikke
gjennomførte jevnlig tilsyn med barnehagene, samt at kommunens vedtak om
dispensasjon fra utdanningskravet manglet vurdering av kompetansen til den det søkes
for.



Skole - Honningsvåg skole - Oppfølgingstilsyn (2013)
Tilsynet var et oppfølgingstilsyn etter et tilsvarende tilsyn i 2010 (se nedenfor). Det
ble blant annet påpekt at skolens planer og rutiner for det forebyggende
skolemiljøarbeidet var ufullstendig, at de ansatte praktiserte skolens prosedyrer og
rutiner ulikt, at skolen ikke hadde klare varslingsrutiner, samt at skolen ikke hadde
enhetlige rutiner for å håndtere henstillinger fra elever og foreldre/foresatte. Det ble
videre påpekt at skolen ikke fattet enkeltvedtak etter henstillinger som gjelder det
psykososiale skolemiljøet.



Rustilsyn (2012)
Det ble påpekt at kommunen ikke sikret stabilitet og kontinuitet i tjenesteytingen til
voksne med rusmiddelavhengighet. Dette på bakgrunn av blant annet manglende
praksis for å fatte skriftlige vedtak, og manglende rutiner for å dokumentere innhold
og omfang av tjenesteytingen.



NAV (2010)
Det ble blant annet påpekt at NAV Nordkapp innhentet rutinemessig dokumentasjon
uten at det er individuelt begrunnet om dokumentasjonen er relevant i alle sakene,
samt at det utbetales sosialhjelp uten at det framkommer individuelle vurderinger for
utbetalingsmåte og stønadsnivå,
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Barnehage (2010)
Det ble påpekt at kommunen ikke førte tilsyn med barnehagene i kommunen, at
kommunen ikke hadde oppfylt sin plikt som godkjenningsmyndighet, samt at
kommunen ikke oppfylte barnehagelovens vilkår til innvilgning av dispensasjon fra
utdanningskravet for pedagogisk leder.



Skole - Elevens psykososiale miljø - Honningsvåg skole (2010)
Det ble blant annet påpekt at skolen ikke hadde et system for at det forebyggende
arbeidet skal være aktivt, systematisk og kontinuerlig, at skolen ikke hadde rutiner for
hvordan henstillinger om tiltak fra elever og foreldre/foresatte skal håndteres, samt at
det ikke ble fattet enkeltvedtak i slike saker.



Skole – Elevenes psykososiale miljø - Skarsvåg skole (2010)
Det ble blant annet påpekt at skolen ikke hadde utarbeidet rutiner for det forebyggende
arbeidet, at planer ikke hadde blitt evaluert og vedlikeholdt, at skolen ikke hadde
rutiner for hvordan henstillinger om tiltak fra elever og foreldre/foresatte skal
håndteres, samt at det ikke ble fattet enkeltvedtak i slike saker.



Avlastning til eldre (2010)
Tilsynet ble gjennomført som et stikkprøvetilsyn. Det ble blant annet påpekt at det
ikke var dokumentert at utredningene i de undersøkte enkeltsakene var forsvarlig og i
tråd med kravene som stilles i forvaltningsloven § 17, at det ikke var dokumentert at
det var foretatt individuelle vurderinger i sakene, at ingen av vedtakene var begrunnet
i tråd med kravene til begrunnelse i forvaltningsloven, samt at ingen av vedtakene
opplyste om partenes klageadgang.



Barnevern (2008)
Tilsynet omfattet undersøkelse av om de kommunale helse- sosial- og
barneverntjenestene, sikrer at utsatte barn i skolepliktig alder får nødvendig hjelp til
rett tid på en samordnet måte. Det ble ikke gjort noen funn som innebar avvik eller
merknader fra fylkesmannens side.
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