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Økonomistyring

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av
kommunestyret i Tana kommune 15. desember 2016 (sak 78/2016). Det framgår av planen at
det skal utføres en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring.
Prosjektet er gjennomført i tiden september – desember 2019. Formålet med undersøkelsen
har vært å vurdere om Tana kommune har en tilfredsstillende økonomistyring. Følgende
problemstillinger blir besvart:
1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
2. Er kommunens budsjettering realistisk?
3. Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
Undersøkelsen viser at Tana kommune har samlet kommunens rutiner for økonomistyring i et
felles økonomireglement, som blant annet beskriver praksis for budsjettering,
budsjettoppfølging og rapporteringer. Videre utarbeider kommunen årlig et budsjettrundskriv
som beskriver forutsetninger for årets budsjettprosess. Etter revisjonens vurdering har
kommunen rutiner som i tilstrekkelig grad beskriver praksis for budsjettering.
Undersøkelsen viser videre at Tana kommune har et reglement som beskriver krav til innhold
og tidspunkter for rapporteringen. Kommunen har imidlertid ingen rutiner som definerer
ønsket innretning på rapporteringen (f.eks. detaljeringsnivå og format på rapporteringen).
Revisjonen mener at kommunen bør utarbeide og nedfelle en felles rapporteringspraksis for
tjenesteområdene i skriftlige rutiner, slik at man sikrer en ensartet rapportering til politikerne.
Er kommunens budsjettering realistisk?
Undersøkelsen viser at budsjettrammene for neste år tar utgangspunkt i blant annet
statsbudsjettet og dagens aktivitetsnivå. Rådmannen sørger for at fagforeningene og
virksomhetene involveres i budsjettprosessen, noe som bidrar til å kvalitetssikre rammene i
budsjettet. At undersøkelsen stort sett viser små avvik mellom budsjett og regnskap i de
enkelte inntekts- og utgiftsposter tilsier at budsjettet for kommunen samlet i all hovedsak er
realistisk. Refusjonsinntekter og utgifter til overføringer og lønn blir likevel gjennomgående
budsjettet lavere enn regnskapet. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke skal legge opp til
en overdreven bruk av vikarer, og er en etablert praksis blant kommunene.
Undersøkelsen viser samtidig at det er flere svakheter i kommunens budsjettering. Tana
kommune legger ikke inn avskrivninger i årsbudsjettet slik loven krever. Undersøkelsen viser
videre at Tana kommunes økonomiplan ikke inneholder kommunestyrets mål og
prioriteringer, slik kommunens økonomireglement forutsetter. Kommunens økonomiplan
inneholder ikke målsettinger for tjenestene, og planen viser ikke til mål og prioriteringer i
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kommuneplanens samfunnsdel. Revisjonen viser til at god og realistisk kommuneplanlegging
innebærer at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser, og at
kommunestyrets mål og strategier derfor bør komme tydelig fram av økonomiplanen.
Undersøkelsen viser at økonomiplanen heller ikke inneholder analyser av
befolkningsutvikling eller ressursbruk. Etter revisjonens vurdering er det viktig at
økonomiplan inneholder analyser av blant annet befolkningsutvikling. Dette er viktig
informasjon for kommunestyret når de skal foreta nødvendige endringer og prioriteringer.
Eksempelvis innebærer en forventning om flere eldre at tilbudet innenfor helse og omsorg må
utvides.
Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?
Undersøkelsen viser at administrasjonen rapporterer til kommunestyret tre ganger i året, men
at det rapporteres på ulikt detaljeringsnivå i ulike rapporteringer og at det heller ikke er alltid
samsvar mellom rapporteringen på de ulike nivåene. Revisjonen mener det er hensiktsmessig
at rapporteringen gjennom året rapporteres på samme nivå, gjerne på nivået som budsjettet
vedtas og regnskapet avlegges på. Dette sikrer en rød tråd i økonomistyringen, og vil gi
politikerne bedre forutsetninger til å forstå den økonomiske utviklingen i kommunen.
Undersøkelsen viser videre at virksomhetene i varierende grad kommenterer avvik og foreslår
tiltak i rapporteringen. I de tilfeller avvik kommenteres, er det som oftest kun ved avvik i
tjenesten/virksomheten samlet (netto), og ikke ved avvik i de enkelte poster. Etter revisjonens
vurdering er det viktig at avvik og tiltak kommenteres, også ved avvik i enkeltposter.
Beskrivelser av avvik er avgjørende for å gi politikerne nødvendig grunnlag for å vurdere og
treffe på nødvendige vedtak knyttet til disposisjoner/endringer i budsjettet. Videre mener
revisjonen at politikerne bør få informasjon om hvordan administrasjonen tenker å gå frem for
å håndtere vesentlige avvik.
KONKLUSJON
Undersøkelsen viser at Tana kommune har mange av forutsetningene på plass for å sikre en
tilfredsstillende økonomistyring. Kommunen har etablert system og rutiner for budsjettering
og undersøkelsen viser at budsjetteringen i all hovedsak har vært realistisk.
Samtidig viser undersøkelsen at det er forbedringspotensial når det gjelder rapporteringen til
politikerne. Det er revisjonens vurdering at rapporteringen i dag er knapp og lite ensartet.

0.3 Anbefalinger
Basert på de funn vi har gjort i undersøkelsen anbefaler vi følgende:
•
•
•

Rådmannen bør utarbeide rutiner og retningslinjer som sikrer en mer ensartet
rapporteringspraksis
Rådmannen bør sørge for at økonomiplan inneholder befolkningsprognoser og
kommunestyrets målsettinger for tjenestene og for økonomien
Rådmannen bør i større grad forklare vesentlige avvik i rapporteringen til politikerne
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalget i Tana kommune vedtok 18.10.2018 en forvaltningsrevisjon om
økonomistyring (sak 22/18).
Bakgrunnen for prosjektet er plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. I oppstartsnotat til KU
av 17.9.2018 opplyser revisjonen at temaet økonomistyring ble spilt inn under
kontrollutvalgets behandling av plan for forvaltningsrevisjon, men ikke var et fokusområde
som ble utredet i forbindelse med overordnet analyse for 2017-2020. Revisjonen har ikke
noen informasjon om motivet som ligger bak valget av dette temaet. Det legges derfor i
utgangspunktet til grunn at undersøkelsen dreier seg om å vurdere kommunens praksis opp
mot de regler og anbefalinger som er på området.
Kommunene har selv ansvaret for god økonomistyring. En god økonomistyring innebærer at
kommunen oppnår alle minstestandarder og vedtatte mål innenfor de bevilgninger som er
forankret i budsjettet.1
Ifølge KS hadde Tana kommune begrenset økonomisk handlingsrom i 2018. Tana kommune
hadde i 2018 en korrigert netto lånegjeld på 124 % av inntektene, netto driftsresultat etter
avsetning til bundne fond på -2,0 % av inntektene og et disposisjonsfond hensyntatt
regnskapsmessig mer-/mindreforbruk på 2,5 % av inntektene.2 Konsekvenser av svake netto
driftsresultater over tid er et mindre politisk handlingsrom gjennom lavere fondsreserver, økt
gjeld og eventuelle inndekningskrav av underskudd.3
1.1.2 Formål
Formålet med undersøkelsen er å vurdere om Tana kommune har en tilfredsstillende
økonomistyring.

1.2 Problemstillinger
1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
2. Er kommunens budsjettering realistisk?
3. Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?

1

Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland, 2012, s. 28
https://www.ks.no/fagomrader/okonomi/kno/lanegjelden-oker-og-flere-kommuner-har-begrenset-okonomiskhandlingsrom/
3
KMD 2014, s. 7
2
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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 er utledet fra følgende kilder:
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992
(gammel versjon)
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.juni 2018 (ny versjon)
• Forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.
desember 2000
1.3.2 Utledning av kriterier
Revisjonskriteriene som ligger til grunn for undersøkelsen framgår av Vedlegg 2.

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. I denne undersøkelsen er dette løst ved
dokumentanalyse og intervju av sentrale personer i Tana kommune. Undersøkelsen er basert
på standard for forvaltningsrevisjon (RSK001), Norges kommunerevisorforbund.
Dokumentanalysen omfatter analyse av budsjett og regnskap, samt rapporteringer og
økonomireglement. I tillegg har rådmannen i et svarbrev gjort rede for dokumentene og lagt
inn relevante opplysninger for undersøkelsen.
Revisjonen gjennomførte tre intervjuer 7.11.2019; ett intervju med rådmannen, ett intervju
med økonomisjef og ett intervju med kommunalsjef helse og omsorg. Intervjuene ble
gjennomført som delvis strukturert intervju, der revisjonen i forkant utarbeidet en
intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål. Det ble skrevet referat fra intervjuene og
informantene har fått anledning til å korrigere og rette opp feil og misforståelser. Det følger
av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen
skriftlig dokumentasjon.
1.4.2 Avgrensing
Undersøkelsen vil ikke belyse den interne styringen i sektorene, men avgrenses til å gjelde
styring på overordnet nivå. Videre avgrenses undersøkelsen kun til drift.
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1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet
betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at
dataene som denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et
tilstrekkelig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner.
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2. BAKGRUNN
2.1 Økonomisk handlingsrom i Tana kommune
En viktig del av prosessen med å utarbeide økonomiplanen er å synliggjøre hvilket økonomisk
handlingsrom kommunen har. Det økonomiske handlingsrommet sier noe om kommunens
evne til å møte uforutsette hendelser, og måles gjerne i størrelsene netto driftsresultat,
disposisjonsfond og lånegjeld.
Diagram 1 viser utviklingen i Tana kommunes netto driftsresultat, disposisjonsfond og
lånegjeld i perioden 2006 til 2018. Netto driftsresultat og disposisjonsfond framgår av den
venstre aksen, mens netto lånegjeld illustreres i den høyre aksen.
Diagram 1 Tana kommunes netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld i perioden 2006 til
2018 (mill. kr).

Kilde: SSB tabell 06398 (netto driftsresultat 2006 – 2014), 12134 (netto driftsresultat 2015 – 2018), 04681
(disposisjonsfond og netto lånegjeld 2006 – 2014), 12364 (disposisjonsfond og netto lånegjeld 2015 – 2018)

Diagrammet viser at Tana kommune i perioden 2006 til 2018 har hatt et positivt netto
driftsresultat samtlige år, med unntak for 2007, 2015 og 2018 (lysegrønne søyler). Størrelsen
på kommunens disposisjonsfond har i perioden variert fra om lag 1 til 10 mill. kr
(mørkegrønn graf). I 2018 hadde kommunen et disposisjonsfond på 4,9 mill. kr. Kommunens
netto lånegjeld har økt fra 116 mill. kr i 2006 til 448 mill. kr i 2018 (rød stiplet graf). I 2019
budsjetterte kommunen med utgifter til renter og avdrag på henholdsvis 9,5 mill. kr og 15,7
mill. kr.
Rådmannen forklarer i intervju at kommunen, som andre kommuner i Finnmark, har et høyt
lånenivå, men at de også får høye overføringer fra staten. Kommunen får ca. 30 mill. kr mer i
tilskudd sammenlignet med en kommune med tilsvarende størrelse på Østlandet. Kommunen
har dermed også bedre evne til å bære gjelden. Rådmannen forklarer videre at politikerne har
vært godt kjent med den økonomiske risikoen det innebærer å budsjettere med lave overskudd
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og små fond. Rådmannen vil også forsvare kommunestyrets rett til å gjøre disse selvstendige
vurderingene.
2.2 Sammenligning av økonomisk handlingsrom med andre

kommuner

Kommuner med lite økonomisk handlingsrom kjennetegnes blant annet ved at:
• Netto driftsresultat utgjør mindre enn 1,75 % av inntektene
• Netto lånegjeld er over 75 % av inntektene
• Disposisjonsfond hensyntatt regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er under 5 % av
inntektene
I diagrammene nedenfor sammenligner revisjonen Tana kommunes resultater på de tre
sentrale indikatorene for økonomiske handlingsrom med gjennomsnittet i Finnmark,
KOSTRA-gruppe 6 og landet.
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Diagram 2 Sammenligning av netto driftsresultat, disposisjonsfond og lånegjeld i % av
inntektene for perioden 2003 til 2018 (mill. kr)

Kilde: SSB Tabell 04901 (2003 – 2014) og 12143 (2015 – 2019)

Diagrammene ovenfor gir et todelt bilde av Tana kommunes økonomiske handlingsrom.
Kommunens netto driftsresultat i % av inntektene er over anbefalt nivå på 1,75 % av
inntektene de fleste årene i perioden 2003 til 2018 (søyler). Gjennomsnittet for alle de 17
årene er 1,6 – rett i underkant av anbefalt nivå. Kun årene 2005, 2007, 2015 og 2018 hadde
kommunen et negativt driftsresultat og årene 2009, 2010 og 2014 var driftsresultatet positivt,
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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men under det anbefalte nivået. Tana kommunes netto driftsresultat varierer fra år til år, men
skiller seg ikke nevneverdig fra andre kommuner over tid.
For de to andre indikatorene for økonomisk handlingsrom er Tana kommunes resultater i
mindre grad i tråd med anbefalingene. Tana kommunes disposisjonsfond har gått fra å ligge
over anbefalt nivå på over 5 % i 2005 til kun 2 % eller lavere etter 2012. Tana kommune
skiller seg også fra andre kommuner ved at kommunen ikke har bygd opp fond i perioden
2014 til 2018. I denne perioden har kommunene i Finnmark i gjennomsnitt økt størrelsen på
disposisjonsfondene fra 3 til 7 % av inntektene. Til sammenligning har landsgjennomsnittet
økt fra 5 til 11 % av inntektene.
Også for lånegjeld har kommunen, som mange andre kommuner, en negativ utvikling i
forhold til anbefalingene. Kommunen har gått fra å ligge under anbefalt nivå fram til 2011 til
å ligge over etter 2012. Tana kommune ligger nær gjennomsnittet i Finnmark fra 2010 til
2016, men noe over i 2017 og 2018.

2.3 Befolkningsutvikling
Diagrammet nedenfor viser utviklingen i befolkningen i Tana fra 2000 – 2040.
Diagram 3 Utviklingen i befolkningen i Tana fra 2000 - 2040

Kilde: SSB, KMD4

4

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/ (online 22.11.2019)
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Diagrammet viser at befolkningsutviklingen i Tana kommune er nedadgående. Dersom SSBs
hovedalternativ legges til grunn, vil innbyggertallet falle med 10 % fra 2019 til 2040. SSB
anslår at kommunen i 2040 vil ha om lag 2600 innbyggere, mot om lag 2900 i 2019.
Diagram 4 viser forholdet mellom antall personer i arbeidsfør alder (20 – 64 år) og antall
personer i aldergrupper som typisk ikke arbeider (over 65 år). Indikatoren er et utrykk for
forsørgerbyrden for eldre i kommunen.
Diagram 4 Utviklingen i forholdet mellom antall personer i arbeidsfør alder (20 – 64 år) og
antall personer i aldergrupper som typisk ikke arbeider (over 65 år) i befolkningen i Tana fra
2000 - 2040

Kilde: SSB, KMD5

Diagrammet viser at Tana kommune har en høyere andel eldre i forhold til personer i
arbeidsfør alder enn gjennomsnittet i landet. Forskjellene i forsørgerbyrde mellom Tana og
landet ventes å øke fram mot 2040.
I 2019 er forholdstallet 39 % i Tana, mot 29 % i hele landet. Fram til 2040 ventes
forholdstallet å øke til 66 % i Tana. I landet for øvrig ventes forholdstallet å øke til 43 % i
2040.
5

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/ (online 22.11.2019)
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Diagram 5 viser Tana kommunes befolkningssammensetning i 2018 og forventet
befolkningssammensetning i 2025 og 2040.
Diagram 5 Tana kommunes befolkningssammensetning
befolkningssammensetning i 2025 og 2040

i

2018,

og

forventet

Kilde: SSB, KMD6

Diagrammet viser at andelen personer i arbeidsfør alder (20 – 66) ventes å falle fra 60,5 % i
2018 til 53,5 % i 2040. Samtidig ventes andelen innbyggere over 67 år å øke.

2.4 Skatteoppkreving (skatteregnskap)
Ansvaret for skatteoppkreving er delt mellom skatteetaten og kommunene. Skatteetaten har
det faglige ansvaret og kommunene har det administrative ansvaret.
Skatteoppkreving er en regelstyrt oppgave med lite bruk av skjønn. Skatteoppkreverkontorene
i kommunene har oppgaven med skatteinnkreving. Kontorene driver også med
arbeidsgiverkontroll og fører skatteregnskap. Kommunene utfører oppgavene på vegne av
skattekreditorene: staten og kommunene (Prop. 1 LS (2015–2016) s. 205.)

6

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunedata/befolkningsframskrivninger2/id2507959/ (online 22.11.2019)
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Øyvind Sunde7 (2011) skriver at den enkeltposten det knytter seg mest spenning til i
budsjettsammenheng er fastsetting av skatteinntektene eller skatteanslaget. Skatteinntektene
er en av de største inntektspostene i et kommunebudsjett og «bare små justeringer i
prognosene (eller i de politiske overveiningene) kan gi store beløpsmessige utslag.
De fleste kommunene benytter en modell utarbeidet av KS til hjelp i arbeidet med å fastsette
skatteanslaget. Regjeringens forutsetninger i statsbudsjettet for oppjustering av kommunenes
skatteinntekter legges også til grunn i dette arbeidet. KS gjør spesielt oppmerksom på at
kommunene må ta hensyn til «[l]okale forhold og kunnskap i kommunen» når modellen
benyttes.
Avviket mellom budsjetterte og regnskapsførte skatteinntekter har utviklet seg slik i Tana
kommune i budsjettårene 2016 – 2018:
Tana - Deanu

2016
2017
2018
2019

Opp. Budsjett
58 896 000
63 685 000
68 144 000
70 341 000

Just Budsjett
60 355 000
66 435 000
68 144 000

Regnskap
65 868 887
67 666 568
70 134 476

%vise avvik mot regnskap – Tana - Deanu
Opp. Budsjett
Just Budsjett
2016 11,8 %
9,1 %
2017 6,3 %
1,9 %
2018 2,9 %
2,9 %
Kommunen har oppnådd merinntekter på sine skatteinntekter sammenlignet med både
opprinnelig og justert budsjett for de tre siste avlagte regnskapsårene. Økonomisjef opplever
at kommunen over tid har fått færre avvik i regnskapet etter hvert som de har fått mer erfaring
og har blitt flinkere.
Skatteinntektene utgjorde 22 566 kr per innbygger i 2016, 23 205 kroner per innbygger i 2017
og 23 879 kroner per innbygger i 2018. Dette tilsvarer en nominell skattevekst fra året før på
8 % i 2016, 2,7 % i 2017 og 3,6 % i 2018.

7

Kommuneregnskapet, 6. utgave (Kommunaløkonomisk Forlag, Oslo).
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3. HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER OG
SYSTEMER FOR ØKONOMISTYRING?
3.1 Revisjonskriterier
•

Kommunen bør ha rutiner og systemer som sikrer god økonomistyring, herunder
rutiner for
o budsjettering
o budsjettoppfølging
o rapportering til politikerne

3.2 Data
3.2.1 Økonomisystemer
Rådmannen opplyser i brev til revisjonen at Tana kommune benytter en rekke verktøy til
budsjettering og økonomistyring. Kommunen bruker verktøyet Arena til budsjettering for hele
kommunen. Arena fører til mindre risiko for feilbudsjettering, blant annet fordi lønnssatsene
overføres automatisk fra lønnssystemet. Verktøyet MinVakt (nå Visma Flyt Ressursstyring)
benyttes til turnusbudsjettering og Momentum brukes til selvkostbudsjettering. Kommunen
benytter også kommunalbankens system KBN Finans til å budsjettere låneopptak.8
Kommunen vil i budsjettet for 2020 også ta i bruk verktøyet Stratsys for å ferdigstille
budsjettdokumentet. Stratsys er et verktøy for virksomhetsstyring i kommunene.
3.2.2 Økonomireglement
For å belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner for økonomistyring ba revisjonen om
økonomireglement, finansreglement og eventuelle andre rutiner, prosedyrer og maler for
risikovurdering av budsjetteringsprosessen, utarbeidelse av budsjettet (budsjettering),
kontroll/oppfølging av budsjettrammer (budsjettstyring) og økonomisk rapportering.
Kommunen sendte over et økonomireglement med følgende kapitler:
1. Reglement for økonomiplan og budsjett
2. Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
3. Reglement for innkjøp av varer og tjenester
4. Reglement for anvisning
5. Skjema delegering av myndighet
6. Reglement for årsavslutning
7. Reglement for tap på fordringer
8. Reglement for investeringsprosjekter
9. Reglement for startlån
10. Finansreglement
Tana kommune har samlet kommunens økonomirelaterte reglementer i et økonomireglement,
som ble vedtatt av kommunestyret 15.11.2018 (sak 58/18). I det overordnede

8

Svar på dokumentbestilling 9.10.2019
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økonomireglementet inngår blant annet kommunens reglement for økonomiplan og budsjett
og reglement for budsjettoppfølging og rapportering, som omtales nærmere nedenfor.
Reglement for økonomiplan og budsjett
Hensikten med reglement for økonomiplan og budsjett er å klargjøre innholdet i og fordeling
av de driftsrammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett. Reglementet
skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til underordnede organer.
Reglementet gjelder for folkevalgte og administrasjonen.
Det stilles flere krav til utarbeidelse av økonomiplan og budsjett i reglementet. De viktigste
er:
• Økonomiplanen og årsbudsjettet skal behandles parallelt i 2.halvår
• Rådmannen skal ved oppstart av arbeidet med økonomiplan og budsjett utarbeide et
konsekvensjustert brutto budsjett for planperioden basert på seneste vedtatte
årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre justeringer som
anses som bundne
• Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp
• Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttet mål og
premisser
• Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og
økonomiske anslag som fremgår av
• Rammeområdenes innhold spesifisert på funksjon/tjeneste skal følge som vedlegg
(krav til årsbudsjett)
• Oversikt over ansvarsområdene skal følge som vedlegg til årsbudsjett (krav til
årsbudsjettet)
I brev til revisjonen skriver rådmannen at de benytter samme mal for budsjett fra år til år.
Tallene hentes fra budsjettsystemet Arena.
Reglement for budsjettoppfølging og rapportering
Reglementet dekker hele kommunens budsjettoppfølging og rapportering i henhold til
vedtatte budsjettrammer. I reglementet stilles det som et krav at rådmannen ved utgangen av
hver måned skal gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til budsjettet, og iverksette
eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å håndtere avvikene. Ved fare for
overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har fått tildelt, skal det fremmes
sak for det organ/enhet som kan ta stilling til den budsjettjusteringssaken som fremmes.
Når det gjelder rapporteringen, stiller reglementet krav om at kommunestyret hvert tertial får
seg forelagt tilstandsrapport hittil i året som viser avvik i forhold til de mål og premisser som
er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke
tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året skal
også beskrives i rapporten.
Det er i reglementet ikke nærmere angitt en felles rapporteringsmåte for de ulike
tjenesteområdene. I intervju bekrefter rådmannen at kommunen ikke har rutiner eller
retningslinjer som regulerer dette. Ifølge økonomisjef og kommunalsjef helse og omsorg er
det i dag helt opp til den enkelte virksomhetsleder hvilket detaljeringsnivå som de velger å
rapportere driften på.
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3.2.3 Rutiner for budsjettering
Tana kommune har få skriftlige rutiner og retningslinjer for budsjettprosessen. I tillegg til
reglement for økonomiplan og budsjett, utarbeider rådmannen hvert år et budsjettrundskriv. I
rundskrivet beskrives rammene og praksis for utarbeidelse av budsjett kommende år, samt
milepæler og tidsfrister. Nedenfor vises viktige tidspunkter for budsjettarbeidet for 2020:
Figur 1 Viktige tidspunkter for budsjettarbeidet
1. møte med
tillitsvalgte
30. august
Kommunestyre

Konsekvensjustert
budsjett ferdig

12. desember

27. september

2. møte med
tillitsvalgte

Formannskap
28. november

3. oktober

3. møte med
tillitsvalgte
31. oktober

Tiltak ferdigstilt
4. oktober

Kilde: Budsjettrundskriv for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Rådmannen forklarer at manglende kapasitet gjør at kommunen har lite tid til å nedfelle
praksis i skriftlige rutiner. Det vil imidlertid være en liten jobb å flytte informasjonen fra
budsjettrundskrivet over i kommunens økonomireglement. Rådmannen ser ikke behov for å
utarbeide et eget årshjul eller andre rutiner for budsjettarbeidet, da krav og frister i
kommuneloven beskriver budsjettprosessen. I sum vurderer rådmannen at kommunen har
tilstrekkelige rutiner og retningslinjer. Økonomisjef og kommunalsjef helse og omsorg ser
heller ikke behov for ytterligere rutiner eller retningslinjer for budsjettprosessen.
Rådmannen mener at kommunens internkontroll ikke er like god som hos de store
kommunene, men at den er tilstrekkelig i henhold til kravene i gjeldende kommunelov.
Rådmannen antar likevel at dagens praksis med liten grad av skriftliggjøring ikke er i tråd
med kravene til internkontroll i ny kommunelov. Et utvalg, bestående av rådmenn i Finnmark,
har derfor bedt KS om å klargjøre hva som er minstekravet til dokumentasjon for å oppfylle
kravene til internkontroll i den nye kommuneloven.
Rådmannen understreker at budsjettprosessen fungerer godt, og peker på at kommunen som
regel har mindreforbruk (overskudd) de siste 20 årene. Han mener dette kan tilskrives god
kompetanse hos rådmannen, økonomisjef, kommunalsjefer og virksomhetsledere.
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3.3 Vurderinger
Undersøkelsen viser at Tana kommune har samlet kommunens rutiner for økonomistyring i et
felles økonomireglement, som blant annet beskriver praksis for budsjettering,
budsjettoppfølging og rapporteringer. Videre utarbeider kommunen årlig et budsjettrundskriv
som beskriver forutsetninger for årets budsjettprosess. Etter revisjonens vurdering har
kommunen rutiner som i tilstrekkelig grad beskriver praksis for budsjettering.
Undersøkelsen viser videre at Tana kommune har et reglement som beskriver krav til innhold
og tidspunkter for rapporteringen. Kommunen har imidlertid ingen rutiner som definerer
ønsket innretning på rapporteringen (f.eks. detaljeringsnivå og format på rapporteringen).
Revisjonen mener at kommunen bør utarbeide og nedfelle en felles rapporteringspraksis for
tjenesteområdene i skriftlige rutiner, slik at man sikrer en ensartet rapportering til politikerne.
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4. ER KOMMUNENS BUDSJETTERING REALISTISK?
4.1 Revisjonskriterier
•
•

Økonomiplanen bør inneholde kommunens mål og bygge på analyser av
befolkningsutvikling, ressursbruk, investering og gjeld, mv.
Årsbudsjettet bør baseres på rimelige anslag av driftsinntekter og driftsutgifter

4.2 Data
4.2.1 Generelt
I dette kapittelet skal vi undersøke om kommunen oppfyller krav og forventinger til realistisk
budsjettering av økonomiplan og årsbudsjett. Revisjonen har basert analysen på kommunens
årsbudsjett/økonomiplan og årsrapport, med vekt på dokumenter de siste årene.
I Tana kommune, som i mange andre kommuner, utgjør årsbudsjettet første året i
økonomiplanen. Økonomiplanen skal ivareta det langsiktige perspektivet, og bør knyttes opp
mot målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Årsbudsjettet er bindende for kommunens
virksomheter kommende år.
4.2.2 Mål og analyser i økonomiplan
Kommunestyrets målsettinger i økonomiplan
Tana kommunes økonomireglement fastsetter at kommunen gjennom økonomiplanen skal
oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og at
kommunestyrets målsettinger og premisser skal komme tydelig fram.
Tana kommunes økonomiplan inneholder ikke kommunestyrets mål og prioriteringer, og viser
heller ikke til kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen mener det er liten grunn til å
forvente en kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen fordi det er en
«kan»-bestemmelse i lovverket. Rådmannen forklarer videre at kommunen forsøkte dette
gjennom et forskningsprosjekt i 2013, men at dette ikke lot seg gjøre fordi kommuneplanens
samfunnsdel ikke er bygd opp på en hensiktsmessig måte. Rådmannen forklarer videre at
kommunen ikke har ressurser til å oppdatere samfunnsdelen av kommuneplanen og
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet skal vedtas årlig (plan- og bygningsloven § 112), men det er ikke gjort i Tana kommune. Rådmannen mener det ikke er behov for å revidere
handlingsprogrammet hvert år, da det forekommer lite endringer i kommunen fra år til år.
I kommunens planstrategi 2017 – 2020 står det at det er en stor utfordring for kommunen å
vedlikeholde kommuneplanen, og å koble handlingsdelen sammen med kommuneplanen
(s.12). Ifølge planstrategien legger kommunen opp til kommuneplanens samfunnsdel skal
revideres i slutten av planstrategiperioden, og sluttføres av nytt kommunestyre etter valget i
2019. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret i 2012, og gjelder for perioden
2012 til 2023. Kommuneplanenes handlingsdel ble sist vedtatt i 2015 og planstrategi 2017 –
2020 ble vedtatt i 2017.
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Rådmannen og kommunalsjef helse og omsorg har ulike syn på viktigheten av at
kommunestyret fastsetter målsettinger i årsbudsjett og økonomiplan. Rådmannen mener det
ikke er hensiktsmessig med mål for tjenestene i årsbudsjett og økonomiplan, som skal være
styrende for driften. Rådmannen begrunner dette med at kommunen tidligere har forsøkt
balansert målstyring, men at dette fungerte dårlig. Det utarbeides gjerne for mange og for
ambisiøse mål, og det er vanskelig å finne hensiktsmessige mål som budsjettet skal styres
etter. Rådmannen forklarer at politikerne i Tana ikke er interessert i målstyring, fordi det
overordnede målet uansett er å produsere gode tjenester for innbyggerne.
Kommunalsjefen helse og omsorg mener at kommunen burde ha mål i økonomiplan og
årsbudsjett, og at dette kunne bidratt til bedre styring. Samtidig påpeker kommunalsjefen på at
det er utfordrende å lage konkrete mål som kommunen kan binde seg til. Særlig gjelder dette
innen helsesektoren, hvor det er lite hensiktsmessig med kvantitative mål og få objektive
kvalitetsindikatorer. Kommunalsjefen forklarer videre at kommunen ikke er så god på å
utforme helhetlige planer, og at mange av planene i kommunen er fragmentert. Kommunen
har blant annet ikke en helse og omsorgsplan. Virksomhetene i sektoren har utarbeidet mange
fagplaner, men de har ikke gode mål her heller.
Analyser av befolkningsutvikling
Realistisk planlegging stiller krav om at kommune gjennomfører grundige analyser av blant
annet de langsiktige konsekvensene av endringer i befolkningen og lokalpolitiske mål for
utviklingen av kommunen. Til grunn for kommunens budsjettarbeid må det blant annet ligge
en befolkningsprognose. En god prognose for utviklingen i folketallet og de ulike
aldersgruppene er helt nødvendig for å kunne gi realistiske anslag for inntektene og utgiftene i
årene som kommer (KMD 2014).
Revisjonen ba 30. september 2019 om relevante analyser og dokumenter som ligger til grunn
for budsjett 2017 – 2019 (befolkningsprognoser, lønns- og prisvekst, investeringer og gjeld
mv.). Rådmannen sendte ikke over analyser som svar på bestillingen, men svarer at
kommunen bruker KS sin modell for inntekstberegning, og at kommunen sjekker folketallet i
folkeregisteret om høsten.
Kommunens økonomiplan inneholder ikke analyser av befolkningsutviklingen. Dette
begrunner rådmannen med at folketallet i Tana er forholdsvis stabilt, og endrer seg lite fra år
til år. Om høsten sjekkes folketallet direkte fra folkeregisteret når man gjennomgår KS sine
inntektsprognoser slik at man vet at de frie inntektene blir riktige. Kommunen er klar over at
det er en utfordring at befolkningen blir eldre, og dette er også godt dokumentert i flere saker
til politisk nivå. Rådmannen opplyser også at kommunen har en rekke prognoser og analyser,
blant annet innenfor helse og omsorg, men at det vil gi begrenset nytteverdi å liste opp alle
disse i økonomiplan.
Økonomisjefen og kommunalsjef helse og omsorg mener at befolkningsprognoser bør
fremkomme av økonomiplanen. Kommunalsjef helse og omsorg opplyser at sektoren lager
egne prognoser, og at de følger med på den økende andelen eldre i kommunen. Det er en stor
utfordring for kommunen at antallet skattebetalere i kommunen er lavt og synkende, som
følge av at unge personer med utdanning flytter til mer sentrale strøk. Dette er en utfordring
kommunen i større grad bør håndtere i kommuneplanarbeidet.
Analyser av ressursbruk
Kommunen har muligheten til å kartlegge om kommunens ressursbruk på tjenesteområdene er
høyere enn sammenlignbare kommuner og synliggjøre resultatene i økonomiplanen. Analyser
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av tjenestetilbudet kan blant annet identifisere ineffektivitet og økonomisk handlingsrom
(KMD 2014, s. 19-21).
Kommunen benytter ikke KOSTRA til å sammenligne kommunens ressursbruk eller
måloppnåelse med andre kommuner. Rådmannen begrunner dette med at han ikke ser
nytteverdien. Det er tidkrevende å lage slike sammenlikninger, samt vanskelig å finne
sammenliknbare kommuner. Rådmannen mener også at dataene har varierende kvalitet.
Rådmannen mener eksempelvis at kommunebarometer, som baseres på KOSTRA-tall, gir en
skjev fremstilling av Tana kommunes prestasjoner i forhold til andre kommuner.
Både kommunalsjefen for helse og omsorg og økonomisjefen mener at kommunen i større
grad bør bruke KOSTRA-tall til å sammenligne ressursbruk med andre kommuner og med seg
selv over tid. Økonomisjefen mener at KOSTRA med fordel kan benyttes til å synliggjøre om
kommunens ressursbruk på tjenesteområdene er høyere eller lavere enn sammenlignbare
kommuner, og til å identifisere områder hvor det er mulig å drive mer effektivt.
Analyser av låneopptak
Tana kommunes økonomiplan inneholder analyse av kommunens lånegjeld og rentenivå
inneværende år, men ikke analyser som viser utviklingen i lånegjeld over tid. Rådmannen
forklarer at informasjon om kommunens gjeldsnivå er viktig informasjon, og at
kommunestyret er opptatt av temaet.
4.2.3 Budsjettering av inntekter og utgifter
Budsjettprosessen i Tana kommune
Ifølge rådmannen ledes budsjettprosessen i all hovedsak av rådmannen selv, og det er generelt
lite arbeidsdeling. Det er likevel flere sentrale ledere som bidrar mye i budsjettprosessen. Det
blir gjennom budsjettprosessen avholdt møter med virksomhetene, der den enkelte
virksomhets og/eller sektors rammer gjennomgås. Rammene kvalitetssikres ved at
virksomhetene må kontrollere om alle vedtatte endringer og eventuelle budsjettreguleringer er
innarbeidet i konsekvensjustert budsjett. Ved behov for reduksjoner i budsjettet, blir også
virksomhetene bedt om å utarbeide forslag til kuttetiltak. Basert på forslag til kuttetiltak fra
virksomhetene, innarbeides effektene av valgte tiltak i budsjettet. Han oppgir at
kommunalsjefene har full kontroll over budsjetteringen i sine respektive sektorer, både
konsekvensjustert budsjett9 og tiltaksutarbeiding.
Rådmannen forklarer også at det underveis i budsjettprosessen er høy grad av involvering fra
fagforeningene og de tillitsvalgte. Rådmannen sørger for at fagforeningene involveres og
bidrar til å kvalitetssikre rammene i budsjettet. Dette fører til meningsutveksling og til at
budsjettet blir bedre. Politikerne i Tana kommune blir videre orientert av rådmannen
underveis i budsjettprosessen, men er ellers lite involvert. Rådmannen forklarer at han
tidligere har fremmet et forslag til formannskapet om økt politisk involvering, men
formannskapet foretrakk å få et ferdigutkast av budsjettet mot slutten av året.
Budsjettering av driftsinntekter
Kommunen har begrensede muligheter til å påvirke sine inntekter, ettersom brorparten av
inntektene er skatteinntekter, rammetilskudd og overføringer fra staten. Rådmannen tar
9

Et konsekvensjustert budsjett er et budsjett som viser kostnaden ved å drive kommunen på samme nivå som
fjoråret, korrigert for blant annet lønnsnivå og tiltak vedtatt for inneværende år.
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utgangspunkt i føringer fra statsbudsjettet når skatteinntektene og rammetilskuddet (de frie
inntektene) budsjetteres, som kommunen også har kontrollert mot KS sin beregning av
rammetilskudd og skatteinntekter. For å sikre at inntektene er budsjettert realistisk, er det i
budsjettrundskrivet presisert at virksomhetsleder må være bevisst på at inntektene budsjetteres
korrekt. Også engangsinntekter skal budsjetteres etter beste evne. Tilfeldige inntekter skal
ikke fungere som en skjult økonomisk buffer for virksomhetene.
Revisjonen har laget et diagram som viser hvordan de faktiske inntektene står i forhold til de
budsjetterte inntektene. Diagrammet tar utgangspunkt i inntekter slik de fremgår av
regnskapet for 2017, opprinnelig budsjett for 2018, regulert budsjett for 2018 og regnskap for
2018.
Diagram 6 Budsjetterte og faktiske driftsinntekter

Kilde: Økonomisk oversikt drift 2018 (årsrapport)

Diagrammet viser at de budsjetterte frie inntektene (skatteinntekter og rammetilskudd)
stemmer godt med de faktiske frie inntektene. Kommunen budsjetterte med frie inntekter på
til sammen 212,5 mill. kr (144,4 + 68,1), mens regnskapet viste 216,4 mill. kr (146,3 + 70,1),
noe som tilsvarer et avvik på 1,4 %. De frie inntektene utgjorde i 2018 om lag 66 % av
driftsinntektene.
Diagrammet viser ellers marginale avvik mellom budsjett og regnskap for de øvrige
inntektspostene, med unntak av posten overføringer med krav til motytelser
(sykelønnsrefusjoner, momskompensasjon, ordning for særlig ressurskrevende brukere, mv.).
Denne posten skiller seg ut ved at kommunen har budsjettert betydelig lavere i forhold til
både fjorårets og årets regnskap. I 2018 budsjetterte kommunen med inntekter fra
overføringer på 46,7 mill. kr, henholdsvis 16 mill. kr lavere enn regnskapet for 2017 og 21
mill. kr lavere enn regnskapet for 2018.
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På bakgrunn av det betydelige avviket mellom budsjett og regnskap knyttet til posten
overføringer med krav til motytelser, har revisjonen laget et diagram som viser utviklingen i
budsjett og regnskap på denne posten siden 2011.
Diagram 7 Utvikling i inntekter knyttet til overføringer 2011-2018
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Kilde: Årsrapport 2011-2018

Diagram 7 viser at kommunen hvert år siden 2011 har budsjettert 10-20 mill. kr lavere enn det
regnskapet viser ved årets slutt på posten overføringer med krav til motytelse. Rådmannen
forklarer avviket mellom budsjett og regnskap med at kommunen til dels budsjetterer med
lave inntekter fra sykerefusjoner, slik at virksomhetslederne i mindre grad skal kunne bruke
vikarer ved sykefravær. Dersom kommunen hadde budsjettert med større inntekter fra
refusjoner ville virksomhetene fått større økonomiske rammer, og kommunen ville da ikke
hatt en buffer ved overskridelser. Ifølge rådmannen medfører denne praksisen at risikoen for
merforbruk reduseres.
Rådmannen understreker i intervju at sykepengeinntekter henger sammen med vikarutgifter,
og at det vil for mange virksomheter være et nullsumspill innenfor tildelte rammer. Dette er
også årsaken til at kommunen ikke gjør store budsjettjusteringer på inntektene gjennom året,
selv om rådmannen er klar over at de faktiske inntektene antakelig vil bli høyere enn det
justeringene tilsier. Dette veies opp av økte utgifter.
Rådmannen mener at budsjettet er å anse som realistisk på grunn av forsiktighetsprinsippet,
som tilsier forsiktig vurdering av inntekter. Dette innebærer at inntekter kun budsjetteres
dersom de er sikre.
Budsjettering av driftsutgifter
Mens store deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større
grad være opp til kommunen å bestemme. Endringer i befolkningen og
alderssammensetningen vil påvirke tjenestebehovet, og dermed utgiftene.
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Som tidligere nevnt utarbeider Tana kommune et konsekvensjustert budsjett, det vil si at
budsjettrammene for i år tar i utgangspunkt i fjorårets aktivitetsnivå, alle vedtatte tiltak og
regulert lønnsnivå for i år. Deretter blir blant annet effekten av investeringer, endringer i
demografi og valgte besparende driftstiltak innarbeidet i budsjettet.
I tillegg til de prinsipper som nevnt over, utarbeider kommunen et budsjettrundskriv årlig,
som blant annet beskriver hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for beregningen av
forskjellige type utgifter for inneværende år (tekstboksen nedenfor viser et utdrag fra
budsjettrundskrivet for 2020). I budsjettrundskrivet er også sammenhengen mellom
sykepengeinntekter og vikarutgifter nærmere omtalt. Det understrekes her at lønn til
sykevikarer kun skal budsjetteres dersom det legges tilsvarende beløp på refusjon sykepenger.
Beregning av kostnader budsjett 2020
Lønn og sykepenger
Økonomiavdelingen utarbeider en lønnsrapport som virksomhetene bruker som grunnlag for å
legge inn lønnen i konsekvensjustert budsjett (i lønnsarket i Arena). Lønnen som legges inn er
tarifflønn (reell lønn) pr. august i år. Pensjonskostnadene beregnes automatisk, satsene legges inn
av økonomiavdelingen så snart opplysningene foreligger.
I budsjettering av lønn skal resultatet av lønnsoppgjøret i år legges inn, dvs. alle kjente endringer
som påvirker lønn som for eksempel endring i stillings%, lønnsjusteringer, nye/færre stillinger,
vikarer og permisjoner.
Refusjon sykepenger budsjetteres på den enkelte budsjettpost kun dersom dette er forutsigbart.
Lønn til sykevikar budsjetteres kun dersom refusjon sykepenger legges inn tilsvarende.
Fødselspermisjoner og andre forutsigbare permisjoner/langtidsfravær budsjetteres både med
refusjonsinntekter og vikarutgifter.
Andre forhold ved budsjettet
For andre driftsutgifter og overføringer (artene 1000-4999), kan det budsjetteres det en
prisstigning på inntil 3 %. Dette må imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle.
Salgsinntekter og gebyrer (artene 6000-6999) budsjetteres etter en lønns- og prisvekst på 3% for
kommende år. Dette gjelder ikke gebyrer som omfatter myndighetsutøvelse. Her skal
selvkostprinsippet skal legges til grunn (eks. vann, avløp, renovasjon, byggesaker og tilsvarende)
eller dersom gebyrene reguleres av andre forhold som lov, forskrifter (eks. barnehagesatser).
Overføringsinntektene (artene 7000-8999) skal budsjetteres reelt, det skal derfor ikke legges inn
prisjustering. Avrundes til hele 1000.
Prosjektinntekter og andre kjente refusjoner budsjetteres etter tilsagn eller sannsynlige inntekter.
Kilde: Budsjettrundskriv for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

For å vise hvordan de faktiske driftsutgiftene står i forhold til de utgiftene som er lagt inn i
budsjettet, har revisjonen utarbeidet et diagram som viser kommunens driftsutgifter slik de
fremgår av regnskapet for 2017, opprinnelig budsjett for 2018, regulert budsjett for 2018 og
regnskap for 2018.
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Diagram 8 Budsjetterte og faktiske driftsutgifter 2018

Kilde: Årsrapport 2018

Diagrammet viser at kommunen budsjetterte med 299,0 mill. kr i driftsutgifter i opprinnelig
budsjett 2018, som underveis i året er blitt justert opp til 310,8 mill. kr. Dette er vesentlig
lavere enn driftsutgiftene i regnskapet 2017 (avvik på 21 mill. kr) og regnskapet 2018 (avvik
på 35 mill. kr). Differansen mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak at avskrivninger
er ikke er tatt med i budsjettet (grønn). Rådmannen forklarer at kommunen ikke har
budsjettert med avskrivinger/kapitalslit, men understreker at avskrivinger ikke har
resultateffekt og påvirker derfor ikke resultatet. Økonomisjefen forklarer at
avskrivninger/kapitalslit ved en feil ikke er lagt inn i budsjettet tidligere år, men opplyser at
dette er gjort i budsjettet for 2020. Les mer om avskrivinger i kommuneregnskapet i
tekstboksen nedenfor.
Avskrivinger i kommuneregnskapet
Avskrivinger er et økonomisk utrykk for kapitalslitet i kommunen, det vil si anleggsmidlenes
kapasitet til å produsere gode velferdstjenester. Kommunene er derfor pålagt å beregne avskrivinger
og vurdere om anleggsmidlene må nedskrives. Avskrivinger skal synliggjøres i
kommuneregnskapets resultatoppstilling, men påvirker ikke netto driftsresultat.
Kilde: KMD 2006. Kommuneregnskapet. Effektiv ressursbruk og formuesbevaring

En annen årsak til avvik mellom budsjett og regnskap på utgiftssiden er at utgifter knyttet til
lønn og overføringer er budsjettert lavere enn faktiske utgifter – både regnskapet året før og
regnskapet inneværende år. Revisjonen har med utgangspunkt i avvikene i de to postene laget
diagrammer som viser utviklingen i disse størrelsene siden 2011.
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Diagram 9 Utvikling i utgifter knyttet til overføringer 2011-2018
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Kilde: Årsrapport 2011-2018

Diagram 10 Utvikling i utgifter knyttet til lønn 2011-2018
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Kilde: Årsrapport 2011-2018

Diagrammene viser at utgifter knyttet til overføringer er siden 2011 blitt budsjettert vesentlig
lavere enn regnskapet. Størrelsen på avviket tilsvarer 10-20 mill. kr hvert år. Når det gjelder
lønnsutgifter, er også lønnsutgifter budsjettert lavere enn regnskap frem til 2013 og etter 2016.
Avviket varierer fra 5 mill. kr til 15. mill. kr. Rådmannen opplyser at kommunen med hensikt
budsjetterer med lavere lønnsutgifter i virksomhetene (men ikke for kommunen som helhet)
for å forsikre at kommunen ikke går med underskudd (merforbruk) ved årets slutt.
De lave budsjetterte utgiftene knyttet til overføringer må ses i sammenheng med tidligere
nevnte sykepengeinntektene på inntektssiden. Konsekvensen av at kommunen budsjetterer
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med lave lønnskostnader og inntekter fra sykerefusjoner er at virksomhetene i mindre grad
bruker vikarer ved fravær. Dette fører ifølge rådmannen til at kommunen får en buffer ved
eventuelle overskridelser og risikoen for underskudd (merforbruk) reduseres. Rådmannen
utdyper at budsjettet kunne vært riktigere formelt sett, men da ville budsjettet ikke fungere
like godt som styringsverktøy i den virkelige verdenen. Rådmannen er mer opptatt av at
budsjettet fungerer som et styringsverktøy. De formelle sidene ved budsjettet kan korrigeres i
budsjettreguleringer slik at formaliteter kan oppfylles (f.eks. fondsføringer, avskrivninger og
andre budsjettstørrelser uten konsekvenser for den praktiske økonomistyringen).
Økonomisjefen peker også på vikarer som en mulig årsak til avviket. Økonomisjefen mener at
det i utgangspunktet ikke burde være så stort avvik mellom budsjett og regnskap på
driftsutgifter. Kommunalsjefen for helse og omsorg peker på nedskjæringer som en årsak til at
kommunen budsjetterer med lave lønnskostnader. At regnskapet ved årets slutt viser et
merforbruk i forhold til budsjett skyldes uventede lønnskostnader som oppstår gjennom året.
En ekstra ressurskrevende bruker kan for eksempel føre til at kostnadene øker med rundt 3
mill. kr, og at budsjettet sprekker.

4.3 Vurderinger
Undersøkelsen viser at budsjettrammene for neste år tar utgangspunkt i blant annet
statsbudsjettet og dagens aktivitetsnivå. Rådmannen sørger for at fagforeningene og
virksomhetene involveres i budsjettprosessen, noe som bidrar til å kvalitetssikre rammene i
budsjettet. At undersøkelsen stort sett viser små avvik mellom budsjett og regnskap i de
enkelte inntekts- og utgiftsposter tilsier at budsjettet for kommunen samlet i all hovedsak er
realistisk. Refusjonsinntekter og utgifter til overføringer og lønn blir likevel gjennomgående
budsjettet lavere enn regnskapet. Bakgrunnen for dette er at kommunen ikke skal legge opp til
en overdreven bruk av vikarer, og er en etablert praksis blant kommunene.
Undersøkelsen viser samtidig at det er flere svakheter i kommunens budsjettering. Tana
kommune legger ikke inn avskrivninger i årsbudsjettet slik loven krever. Undersøkelsen viser
videre at Tana kommunes økonomiplan ikke inneholder kommunestyrets mål og
prioriteringer, slik kommunens økonomireglement forutsetter. Kommunens økonomiplan
inneholder ikke målsettinger for tjenestene, og planen viser ikke til mål og prioriteringer i
kommuneplanens samfunnsdel. Revisjonen viser til at god og realistisk kommuneplanlegging
innebærer at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte ressurser, og at
kommunestyrets mål og strategier derfor bør komme tydelig fram av økonomiplanen.
Undersøkelsen viser at økonomiplanen heller ikke inneholder analyser av
befolkningsutvikling eller ressursbruk. Etter revisjonens vurdering er det viktig at
økonomiplan inneholder analyser av blant annet befolkningsutvikling. Dette er viktig
informasjon for kommunestyret når de skal foreta nødvendige endringer og prioriteringer.
Eksempelvis innebærer en forventning om flere eldre at tilbudet innenfor helse og omsorg må
utvides.
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5. ER DEN ØKONOMISKE RAPPORTERINGEN TIL
KOMMUNESTYRET I TRÅD MED REGELVERKET?
5.1 Revisjonskriterier
•
•
•

Rådmannen skal hvert tertial legge frem en rapport til kommunestyret
Rådmannen skal beskrive nevneverdige avvik, foreslå nødvendige tiltak og lage
prognoser
Rådmannen bør rapportere på detaljeringsnivået som er brukt i årsbudsjettet og
årsregnskap

5.2 Data
5.2.1 Rapportering gjennom året
Rådmannen har i 2018 lagt frem tre økonomirapporter for politikerne; første tertial (30.april),
andre tertial (30.august) og årsrapport (31.desember). I rapporteringen er det utarbeidet
prognoser, som angir estimert totalforbruk ved årets slutt. Videre er det beregnet et avvik fra
prognose, som viser differansen mellom budsjett og prognose.
Rådmannen melder om et negativt avvik på 6,1 mill. kr i første tertial 2018. I andre tertial
2018 meldes det fortsatt om et negativt avvik, men dette har falt til 2,8 mill.kr. Ved årsslutt
har kommunen snudd det negative avviket til et positivt avvik, på 3,9 mill. kr.
5.2.2 Detaljeringsnivå i rapporteringen
Tana kommune har i sine tre rapporteringer i 2018 meldt avvik på ulike detaljeringsnivå.
Kommunen presenterer avvik i en bestemt form (standard tabell med faste inntekts- og
utgiftsposter), men det varierer om avvikene meldes per virksomhet (virksomhetsnivå), per
tjeneste (tjenestenivå) og/eller for kommunen samlet (overordnet nivå). Tabellen under viser
hvilke detaljeringsnivå kommunen har lagt til grunn i rapporteringene i 2018 og første kvartal
2019.
Tabell 1 Detaljeringsnivå i rapporteringen

Overordnet
nivå

Tjenestenivå

x

x

1.tertial 2018
2.tertial 2018
Årsrapport
2018
1.tertial 2019
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Tabellen viser at kommunen i første tertial 2018 rapporterte avvik på både hovedoversikt drift
(overordnet nivå) og kommunens fem tjenesteområder (per tjeneste). I andre tertial 2018
opprettholder kommunen rapporteringen på tjenestenivå, men rapporteringen på overordnet
nivå er ikke videreført. Kommunen har i stedet rapportert på de enkelte virksomhetene som
inngår i tjenestene.
Når det gjelder den siste rapporteringen i 2018, har kommunen rapportert på både
hovedoversikt drift og på de enkelte virksomhetene i tjenestene. Til forskjell fra de to tidligere
rapporteringene, melder kommunen ikke avvik på tjenestenivå. Revisjonen registrerer også at
flere av virksomhetene som ble rapportert i andre tertial er utelatt fra årsrapporten, som for
eksempel studiesenter og barnehager (tjeneste 12 Opplæring og barnehage) og pleie og
omsorgstjenester og pleie- og omsorg – fellestiltak (tjeneste 13-15 Helse-, pleie- og
omsorgstjenester).
For 2019 har revisjonen kun sett på rapporteringen i første tertial. Her meldes avvikene per
tjeneste og per virksomhet, men det varierer mellom tjenestene hvilke av disse som er
benyttet. Tjenestene 11 Politisk adm-ledelse og 13-15 Helse-, pleie- og omsorgstjenester,
NAV har kun rapportert på de enkelte virksomhetene som inngår i tjenesten, ikke på selve
tjenesten. Tjenesten 16 Miljø, næring, areal, kultur har kun rapportert på selve tjenesten, ikke
på de enkelte virksomheter i tjenesten. Når det gjelder tjenestene 12 Opplæring og barnehage
og 17, 18 Bygg-, anleggs- og IT-drift, rapporterer disse tjenestene både på tjenesten og på de
enkelte virksomheter som faller under tjenesten. Avvik er ikke blitt meldt på overordnet nivå i
1.tertial 2019.
På spørsmål om hvorfor ulike virksomheter rapporterer på ulike detaljeringsnivå, svarer både
økonomisjefen og kommunalsjefen helse og omsorg at kommunen mangler nedskrevne
rutiner for rapportering. Økonomisjefen forklarer at virksomhetslederne selv kan velge
detaljeringsnivå i rapporteringen. Økonomisjefen mener at det er viktig at virksomhetene
rapporterer på virksomhetsnivå, da det er vanskelig å foreslå tiltak på avvik som er på
overordnet nivå. Kommunalsjefen mener det er viktig at kommunen får på plass rutiner, slik
at kommunen får en mer ensartet rapportering. Rådmannen opplyser at kommunen med fordel
kunne hatt en rutine som fastsetter en standardisert måte å rapportere på.
Kommunalsjef helse og omsorg og økonomisjefen peker også på manglende kompetanse og
kapasitet i virksomhetene som en forklaring til forskjeller i detaljeringsnivå. Økonomisjefen
ser et behov for faste møter med virksomhetslederne for å øke kompetansen. Dette er
imidlertid vanskelig å få til på grunn av manglende kapasitet. I dag er den økonomiske
oppfølgingen av virksomhetene i all hovedsak delegert til kommunalsjefene.
5.2.3 Sammenheng mellom rapportering på tjenestenivå og virksomhetsnivå
I 2.tertial 2018 og 1.tertial 2019 blir avvik meldt både på tjenestenivå og virksomhetsnivå.
Revisjonen ser at det ikke alltid er fullt samsvar mellom meldt avvik på tjenestenivå og
virksomhetsnivå. Tabell 2 nedenfor viser avvikene på de to nivåene for de enkelte tjenester
for 2.tertial 2018.
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Tabell 2 Sammenheng mellom avvik på tjenestenivå og virksomhetsnivå 2.tertial 2018

Tjeneste

Avvik på
tjenestenivå

Avvik på
virksomhetsnivå

Avvik mellom
nivåene

11 Politisk adm-ledelse

702 268

1 034 444

-332 176

12 Opplæring og
barnehage

541 211

88 257

452 954

13-15 Helse-, pleie- og
omsorgstjenester, NAV

3 121 736

4 703 331

-1 581 595

16 Miljø, næring, areal,
kultur

-555 228

-555 228

0

17,18 Bygg-, anleggsog IT-drift

-999 143

-999 143

0

2 810 844

4 271 661

-1 460 817

SUM
Kilde: Tana kommune

Tabellen viser at kun to av fem sektorer har avvik på alle virksomheter som samlet summerer
seg opp til avvik for tilhørende tjeneste (16 Miljø, næring, areal, kultur og 17,18 Bygg-,
anleggs- og IT-drift). På spørsmål om hvorfor det ikke er samsvar mellom avvik på
tjenestenivå og virksomhetsnivå, peker økonomisjefen på at virksomhetene henter ut data fra
regnskapssystemet på ulike tidspunkter. Manglende kapasitet gjør det vanskelig for
økonomiavdelingen å hente ut data for alle virksomhetene samtidig. Kommunalsjef helse og
omsorg oppgir samtidig at tallene ofte ikke er klare innen gitte rapporteringsfrister, herunder
ofte blant annet forskjellige refusjoner (sykefravær, Helfo, osv.). Kommunalsjef ønsker at
tallene skal være klare når de skal begynne å legge inn tallene i rapporteringen.
5.2.4 Beskrivelse av avvik
Ifølge kommunens økonomireglement skal vesentlige avvik kommenteres særskilt med
angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Revisjonen
registrerer at virksomhetene i varierende grad forklarer avvik i rapporteringen. Det er
variasjon både mellom ulike tjenester og på tvers av rapporteringer gjennom året. I
rapporteringen for tjenestene 12 Opplæring og barnehage og 13-15 Helse-, pleie- og
omsorgstjenester, NAV blir budsjettavvik stort sett gjort rede for, samt tiltak foreslått. Når det
gjelder avvik innenfor øvrige tjenesteområder, er disse i liten grad kommentert. I mange
tilfeller presenterer virksomheten kun tall i en tabell, uten nærmere beskrivelser.
Videre ser revisjonen at virksomhetene i hovedsak beskriver avvik for virksomheten/tjenesten
som helhet (netto). I mange tilfeller har virksomhetene/tjenestene flere betydelige avvik i
enkeltposter10, men disse blir imidlertid i liten grad kommentert, gjerne fordi
tjenesten/virksomheten som helhet likevel går i balanse. Et eksempel på dette er at en
betydelig merkostnad på lønn «nulles mot» en betydelig merinntekt på refusjoner.
Rådmannen mener generelt at det er viktig at avvik påpekes, men har ingen god forklaring på
hvorfor informasjonsomfanget i rapporteringen til de enkelte tjenestene/virksomhetene er så
10

Eksempler på enkeltposter er lønn og sosiale utgifter, kjøp inngår i tjenesteproduksjon, overføringer fra
kommunen, salgsinntekter og refusjoner.
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forskjellig. Han oppgir at kommunen ikke har rutiner eller retningslinjer som regulerer dette.
Rådmannen vurderer rapporteringen fra virksomhetene som mangelfull i saksframlegget for
rapportering 1.tertial 2018. Rådmannen forklarer at kommunen har tatt i bruk et nytt verktøy
for rapportering, men at det dessverre er få virksomheter som har gjort jobben. Alle tall
foreligger i rapporteringen, men det er lite som er kommentert skriftlig.
Rådmannen understreker at rapporteringen skal gå til politikerne, og mener at denne fungerer
godt i kommunen. Han sikter til at kommunen har tilstrekkelig kontroll på økonomien
gjennom året. Han er av den oppfatning at politikerne ikke etterspør rapportering med masse
detaljer, men peker samtidig på at kommunens rapportering antakelig er mangelfull sett fra
revisors ståsted.
Økonomisjef og kommunalsjef helse og omsorg peker på manglende forklaringer og
beskrivelser av ønsket praksis som en årsak til manglende forklaringer av avvik i
rapporteringen. Slik praksisen er i dag, er det opp til den enkelte virksomhetsleder hvor mye
beskrivende tekst de legger inn i rapporteringen. Økonomisjefen er klar over at rapporteringen
har vært knapp, og dette er noe hun vil jobbe med framover.
Kommunalsjef helse og omsorg mener også at variasjonen i innholdsmengden kan forklares
med varierende kompetanse mellom virksomhetslederne. Kommunalsjefen legger selv inn
data og beskrivelser for flere virksomheter innen sin sektor fordi flere virksomhetsledere
mangler kapasitet og kompetanse. I en liten kommune som Tana er det vanskelig å få tak i
ledere som både har faglig og økonomisk kompetanse. Kommunalsjefen mener det er et stort
behov for økonomisk kompetanseheving blant virksomhetslederne i kommunen.
Kommunalsjefen skulle ønske at økonomisjefen hadde bidratt mer med kompetanseheving av
virksomhetslederne, men forstår også at økonomisjefen har begrenset kapasitet.

5.3 Vurderinger
Undersøkelsen viser at administrasjonen rapporterer til kommunestyret tre ganger i året, men
at det rapporteres på ulikt detaljeringsnivå i ulike rapporteringer og at det heller ikke er alltid
samsvar mellom rapporteringen på de ulike nivåene. Revisjonen mener det er hensiktsmessig
at rapporteringen gjennom året rapporteres på samme nivå, gjerne på nivået som budsjettet
vedtas og regnskapet avlegges på. Dette sikrer en rød tråd i økonomistyringen, og vil gi
politikerne bedre forutsetninger til å forstå den økonomiske utviklingen i kommunen.
Undersøkelsen viser videre at virksomhetene i varierende grad kommenterer avvik og foreslår
tiltak i rapporteringen. I de tilfeller avvik kommenteres, er det som oftest kun ved avvik i
tjenesten/virksomheten samlet (netto), og ikke ved avvik i de enkelte poster. Etter revisjonens
vurdering er det viktig at avvik og tiltak kommenteres, også ved avvik i enkeltposter.
Beskrivelser av avvik er avgjørende for å gi politikerne nødvendig grunnlag for å vurdere og
treffe på nødvendige vedtak knyttet til disposisjoner/endringer i budsjettet. Videre mener
revisjonen at politikerne bør få informasjon om hvordan administrasjonen tenker å gå frem for
å håndtere vesentlige avvik.
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6. SAMLET KONKLUSJON
Undersøkelsen viser at Tana kommune har mange av forutsetningene på plass for å sikre en
tilfredsstillende økonomistyring. Kommunen har etablert system og rutiner for budsjettering
og undersøkelsen viser at budsjetteringen i all hovedsak har vært realistisk.
Samtidig viser undersøkelsen at det er forbedringspotensial når det gjelder rapporteringen til
politikerne. Det er revisjonens vurdering at rapporteringen i dag er knapp og lite ensartet.

7. ANBEFALINGER
Basert på de funn vi har gjort i undersøkelsen anbefaler vi følgende:
•
•
•

Rådmannen bør utarbeide rutiner og retningslinjer som sikrer en mer ensartet
rapporteringspraksis
Rådmannen bør sørge for at økonomiplan inneholder befolkningsprognoser og
kommunestyrets målsettinger for tjenestene og for økonomien
Rådmannen bør i større grad forklare vesentlige avvik i rapporteringen til politikerne
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8. KILDER OG LITTERATUR
Regelverk
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992
(gammel versjon)
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.juni 2018 (ny versjon)
• Forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.
desember 2000
Tana kommune
• Årsbudsjett og økonomiplan 2019-2022
• Regnskap og årsberetning 2011-2018
• Tertialrapporteringer 2018 og 2019
• Budsjettrundskriv 2020
• Økonomireglement
• Kommuneplan

Andre kilder
•
•
•
•

PwC (2009). Internkontroll i kommuner
KMD (2013). Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner
Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland (2012). Regnskap og budsjett i
kommunesektoren – en innføring
NOU (2016:4). Ny kommunelov
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Kilder til revisjonskriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992
(gammel versjon)
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22.juni 2018 (ny versjon)
• Forskrift om årsbudsjett av 15. desember 2000
• Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.
desember 2000

Utledning av revisjonskriterier
1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
KS peker på formalisering av internkontrollen som en forutsetning for betryggende kontroll
(KS 2013 s. 34). De fleste kommuner utøver omfattende kontroll med virksomheten,
Formalisering av internkontrollen skjer dels ved at eksisterende uformell kontroll
dokumenteres og dels ved at nye kontrollaktiviteter utformes og implementeres.
Formalisering gjør internkontrollen mindre personavhengig dermed mindre sårbar for
utskiftning av nøkkelpersonell. Formalisering gjør det også enklere å formidle
internkontrollen mellom ledelsen og de ansatte og mellom virksomheten og interessenter i
omgivelsene (PwC, 2009, s. 10).
I ny kommunelov blir krav om å formalisere kommunens internkontroll tydeliggjort, jf. § 25-1
Rådmannen skal blant annet utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål
og organisering, ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge opp avvik og risiko
for avvik, og dokumentere og evaluere internkontrollen.
Innen økonomistyring er økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen, samt
finansreglement sentrale og lovpålagte verktøy for å planlegge, prioritere og ivareta
kommunens økonomi. Kommunene blir i ny kommunelov også pålagt å ha et
økonomireglement, jf. § 14-2 (Prop. 46 L (2017–2018) s. 185). Lov og forskrifter tar i
utgangspunktet for seg bestemmelser forbundet med ferdigstillelse og offentliggjøring av
budsjetter.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet anbefaler at kommunen tidlig på året utarbeider
en plan for gjennomføring av økonomiplanprosessen som forankres i kommunestyret (KMD
2013, s.11). Det er særlig fundamentalt at kommunen utarbeider interne budsjettrutiner og
tidsfrister som sikrer at kommunen både ferdigstiller budsjettet i tide og får fanget de sentrale
elementene som bør/skal inkluderes i budsjettet (Mellemvik, Gårseth-Nesbakk & Mauland,
2012, 63). Revisjonen legger til grunn at kommunen har prosedyrer og rutiner som sikrer god
økonomistyring, blant annet rutiner for budsjettering, budsjettoppfølging og rapportering til
politikere.
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På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er følgende revisjonskriterier utledet:
•

Kommunen bør ha rutiner og systemer
(økonomireglement), herunder rutiner for
o budsjettering
o budsjettoppfølging
o rapportering til politikerne

som

sikrer

god

økonomistyring

2. Er kommunens budsjettering realistisk?
Krav om målsettinger
Kommuneloven stiller krav om at målsettinger og premisser skal komme tydelig fram av
årsbudsjettet, jf. kml. § 46. I forarbeidene til bestemmelsen presiserer departementet at
kommunestyret kan fastsette mål- og resultatkrav for kommunens virksomhet i årsbudsjettet
(Ot.prp. nr. 43 (1999–2000), s. 27, 190).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i veileder om økonomistyring i kommunene
(2014) klar på at økonomiplanen er bindeleddet mellom den overordnede kommuneplanen og
det detaljerte årsbudsjettet. Føringen fra kommuneplanens samfunnsdel skal finnes igjen i
økonomiplanen, som igjen skal konkretiseres i årsbudsjettet. Årsbudsjettet er som regel det
første året i økonomiplanen og beskriver ressursfordelingen i detalj for det gjeldende året,
mens årsregnskapet oppsummerer hvordan ressursbruken faktisk ble (KMD 2014, s. 32). Det
er viktig at kommunen utvikler et mål- og styringssystem som har en klar sammenheng fra
overordnet kommuneplan, handlingsplan, økonomiplan og ned til virksomhetsplan for den
enkelte virksomhet (KMD 2012 s. 36).
Kommunestyret i Tana kommune har i Reglement for økonomiplan og budsjett vedtatt at
kommunen skal skal oppfylle de mål og strategier som er vedtatt i kommuneplanens
langsiktige del (samfunnsdelen) gjennom økonomiplanen. Økonomiplanen skal skal bygge på
kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdelen) og kommunestyrets prioriteringer og
premisser skal komme tydelig fram.
Ifølge departementets veileder er realisme en forutsetning for god økonomistyring. Realisme i
økonomiplanen innebærer at det er samsvar mellom mål, vedtatte aktiviteter og tildelte
ressurser i kommunen. En god økonomiplan beskriver derfor mål og prioriteringer i
økonomiplanperioden for økonomien og for tjenestene (KMD 2013, s. 9 - 14).
Krav om grundige analyser
Realismekravet innebærer at budsjettet bygger på realistiske forventinger om utviklingen i
inntekter og utgifter. Dette forutsetter at kommunene må gjøre en vurdering av sentrale
premisser for utarbeidelse av økonomiplanen og årsbudsjettet, eksempelvis utviklingen i
innbyggertall for å unngå at inntekter overvurderes og utgifter undervurderes (NOU 2016: 4,
s. 413).
Realistisk planlegging stiller krav til at det gjennomføres grundige analyser av nåsituasjonen,
de langsiktige konsekvensene av endringer i befolkningen, behov for tjenester, lokalpolitiske
mål, samt konsekvenser av å videreføre tiltak i årsbudsjettet. Analysearbeidet er nødvendig
for å legge til rette for gode beslutninger. Sentrale elementer i en økonomiplan er blant annet
analyser av driftsinntekter og – utgifter, befolkningsutvikling og investeringer og gjeld.
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Økonomiplanen må også inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser som brutto
driftsresultat, netto finansutgifter, netto driftsresultat og avsetninger til bruk av fond (KMD
2013 s. 9-10).
Analyse av driftsinntekter
Kommunene har begrensede muligheter til å påvirke sine inntekter, ettersom om lag tre
fjerdedeler av inntektene bestemmes av skatteinntekter og rammetilskudd (KMD 2013, s. 10).
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i tolkningsuttalelse uttalt at kommunene for
inntektssiden bør ta utgangspunkt i kommuneproposisjonen, statsbudsjettet (St.prp. nr. 1) og
Grønt hefte (beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1), der regjeringens anslag for
kommunenes inntekstvekst publiseres. Kommuneproposisjonen som legges fram for
Stortinget i mai inneholder en god indikasjon på utviklingen i sektorens frie inntekter i året
som kommer. Nivået på de frie inntektene fastsettes endelig i statsbudsjettet på høsten. I
forbindelse med at statsbudsjettet legges fram, utarbeider departementet et anslag på
fordelingen av de frie inntektene på kommunenivå.
Analyse av driftsutgifter og økonomiske handlingsrom
Mens store deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større
grad være opp til kommunen å bestemme. En viktig del av prosessen med å utarbeide
økonomiplan er å synliggjøre kommunens økonomiske handlingsrom, og hvordan ulike tiltak
kan påvirke inntektene og utgiftene. Kommunes utgifter består av kostnaden ved å produsere
minstestandarden, ekstrautgifter ved å være ineffektiv og kommunens prioriteringer og
satsninger. De sistnevnte utgjør kommunens handlingsrom. Når mulighetene til å prioritere
mellom tjenesteområdene (handlingsrommet) oppleves som små, er det nødvendig å utfordre
etablerte strukturer innenfor alle områder for å identifisere skjulte effektiviseringspotensialer
(KMD 2013, s. 18 -23).
En analyse av tjenestetilbudet vil kunne identifisere kommunens handlingsrom. For de
forskjellige tjenesteområdene vil kommunene normalt ha fastsatt et målhierarki, med
overordnede og konkrete mål for tjenesteområdene. I tilfeller der nedprioritering eller kutt
fører til at mål ikke nås bør dette synliggjøres (KMD 2013, s. 18 -23).
Analyser av befolkningsutvikling
Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet må det ligge en befolkningsprognose til
grunn for kommunenes økonomiplan. En prognose for utviklingen i folketallet og de ulike
aldersgruppene er helt nødvendig for å kunne gi et realistisk anslag for inntektene og utgiftene
i årene som kommer. Utgangspunktet for å planlegge omfanget og innretningen av tjenestene
er avhengig av hva prognosene sier om vekst eller nedgang i befolkningstall.
Befolkningsvekst og – nedgang gir ulike utfordringer i den økonomiske planleggingen og må
håndteres ulikt på drifts- og investeringssiden. For mange kommuner vil det være naturlig å
legge Statistisk sentralbyrås (SSB) befolkningsframskrivinger til grunn (KMD 2013, s. 23).
Med utgangspunkt i befolkningsprognosene og kjennskap til særskilt behov ved befolkningen
bør kommunen vurdere hvordan befolkningssammensetningen vil påvirke tjenestebehovet og
utgiftene. Eksempelvis kan forventning om flere barn i aldersgruppen 1 – 5 år bety at
barnehagetilbudet må utvides, forventingen om at flere barn i aldersgruppen 6 -15 år kan
innebærer at grunnskoletilbudet må utvides og en forventing om flere eldre over 90 år kan
bety at helse- og omsorgstjenestene må utvides (KMD 2013, s. 27). Revisjonen legger til
grunn at økonomiplanen bør viser hvordan tjenestilbudet i planperioden bør tilpasses
befolkningsutviklingen.
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Investeringer og gjeld
Ifølge kommunal- og moderniseringsdepartementet skal en økonomiplan vise hvordan
kommunens investeringer i bygg og anlegg vil påvirke kommunens økonomi de kommende
årene. Den forventede utviklingen i kommunenes gjeld må illustreres. I
konsekvensberegningen i arbeidet med økonomiplanen må kommunen ta hensyn til at
låneopptak innebærer kostnader i form av utgifter til renter og avdrag. Renter og avdrag går
på bekostning av midler som kan benyttes til drift av andre tjenesteområder. Det er derfor
viktig å vurdere om låneopptaket er tilpasset kommunens evne til å betjene den samlede
gjelden (KMD 2013, s. 29).
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er følgende revisjonskriterier utledet:
•
•

Økonomiplanen bør inneholde kommunens mål og bygge på analyser av
befolkningsutvikling, ressursbruk, investering og gjeld, mv.
Årsbudsjettet bør baseres på rimelige anslag av driftsinntekter og driftsutgifter

3. Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?
Krav i kommuneloven
I henhold til kommuneloven § 47 skal rådmannen og melding til kommunestyret dersom det
skjer endringer i løpet av budsjettåret, som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
budsjettet bygger på.
I forskrift om årsbudsjett § 10 om budsjettstyring er det presisert at rådmannen skal legge
fram rapporter for kommunestyret som viser den faktiske utviklingen i inntekter og utgifter i
forhold til det vedtatte årsbudsjettet og utsiktene til å gå i balanse. I merknadene til
bestemmelsen presiserer departementet at rapporteringen skal skje med jevne mellomrom og
minimum to ganger i året. Ut over dette fastsetter ikke forskriften nærmere krav til
rapporteringen til kommunestyret, slik at det er opp til den enkelte kommune å finne en
rapporteringsform som sikrer god styring og kontroll.
Det går videre fram av forskrift om årsbudsjett § 10 at rådmannen i rapportene til
kommunestyret skal foreslå nødvendige tiltak dersom det er grunn til å anta at det kan oppstå
nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert budsjett. Departementet presiserer i
merknaden til bestemmelsen at med «tiltak» siktes ikke bare til justeringer i oppførte
bevilgninger og inntekter som er viktig for å sikre eller opprettholde kravene til balanse i
årsbudsjettet, men også mulige tiltak innenfor budsjettrammene.
Krav i kommunens økonomireglement
Kommunestyret i Tana kommune har i økonomireglementet vedtatt at kommunestyret hvert
tertial skal få seg forelagt en tilstandsrapport som viser avvik sett i forhold til de mål og
premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med
angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognose for
resten av året skal beskrives i rapporten.
Det er i kommunens økonomireglement ikke beskrevet ønsket detaljeringsnivå og form på
rapporteringen. Det er i utgangspunktet opp til kommunen selv å bestemme detaljeringsnivå
og form på rapporteringen, men revisjonen vil understreke at det stilles et krav om at
årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har
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brukt i årsbudsjettet, jf. forskrift om årsregnskap og årsberetning § 3. Med dette som
utgangspunkt, legger revisjonen til grunn at tall i tertialrapporteringene også bør meldes på
det samme detaljeringsnivået. Dette vil sikre at tallene rapporteres på en ensartet måte, og
dermed sørge for at beslutningstakerne i større grad kan bedre forstå og følge opp den
økonomiske utviklingen gjennom året.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er følgende revisjonskriterier utledet:
•
•
•

Rådmannen skal hvert tertial legge frem en rapport til kommunestyret
Rådmannen skal beskrive nevneverdige avvik, foreslå nødvendige tiltak og lage
prognoser
Rådmannen bør rapportere på detaljeringsnivået som er brukt i årsbudsjettet og
årsregnskap
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.11
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av følgende problemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 18. september 2019 (sak 19/19):
1. Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
2. Er kommunens budsjettering realistisk?
3. Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?

11

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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Oppstart

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.12
Oppstartsbrev ble sendt rådmannen i Tana kommune 19.9.2019. Oppstartsmøte ble avholdt
24.9.2019. Rådmannen var kontaktperson for undersøkelsen.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.13 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Problemstilling 1
Har kommunen tilfredsstillende rutiner og systemer for økonomistyring?
Til denne problemstillingen ønsket revisjonen å undersøke nærmere hvorvidt kommunen har
systemer og rutiner som konkretiserer krav og forventninger til økonomistyringen.
Revisjonen ba om og fikk oversendt fra kommunen relevante dokumenter og retningslinjer
som beskriver kommunens praksis på området. I tillegg har rådmannen i et svarbrev gjort
nærmere rede for dokumentene og lagt inn relevante opplysninger for undersøkelsen.
Problemstilling 2
Er kommunens budsjettering realistisk?
Det er i undersøkelsen lagt til grunn at et realistisk budsjett bygger på grundige analyser av
sentrale bakgrunnstall. Revisjonen har gjennomført sammenlikninger av budsjett- og
regnskapstall for å undersøke nærmere samsvaret mellom regnskap og budsjett.
Problemstilling 3
Er den økonomiske rapporteringen til kommunestyret i tråd med regelverket?
For å undersøke om kommunen rapporter i henhold til forskrift og kommunens eget
reglement, analyserte revisjonen tre tertialrapporter i 2018 og første tertialrapport i 2019.
Til samtlige av problemstillingene bygger undersøkelsen på intervjudata. Revisjonen
gjennomførte tre intervjuer 7.11.2019; med rådmannen, økonomisjef og kommunalsjef for
helse og omsorg. Intervjuene ble gjennomført som delvis strukturerte intervjuer, der
revisjonen i forkant utarbeidet en intervjuguide med forhåndsdefinerte spørsmål. Det ble
skrevet referat fra intervjuene og informantene har fått anledning til å korrigere og rette opp
feil og misforståelser. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som
fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon.
Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).14 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
12
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Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under datainnsamling og databehandling. Gyldighet
betegner dataenes relevans for å besvare problemstillingene som er valgt. Revisjonen mener at
dataene som denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og gir et
tilstrekkelig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner.

Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.15 Dette gjøres for
å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som undersøkelsen bygger på blir mest mulig
fullstendig og pålitelig.
Samtlige intervju er verifisert av informantene.

Intern kvalitetssikring
Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.16 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Undersøkelsen er gjennomført av Romerike revisjon IKS. Rapporten er kvalitetssikret i
samsvar med Romerike revisjon sine rutiner og systemer for dette, som bygger på ISQC 1.
Undersøkelsen ble gjennomført av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Morten Kallevig og
forvaltningsrevisor Hung Tien Vu. Det ble innhentet tilbakemeldinger fra regnskapsrevisor på
et utkast til rapport. Rapporten er kvalitetssikret av avdelingsleder for forvaltningsrevisjon.

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.17 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten gikk til høring hos rådmannen den 10.januar 2020. Frist for oversendelse av
rådmannens høringsuttalelse ble satt til fredag 24. januar.
Rådmannens høringssvar forelå 21. januar og er gjengitt i sin helhet i vedlegg nr. 1 til
rapporten. Høringssvaret hadde følgende ordlyd:
Vi har ingen vesentlige kommentarer til rapporten, vi mener den gjenspeiler den faktiske situasjonen med hensyn
til formaliteter i kravene til budsjett og rapportering.
En merknad til valg av formulering:
På side 6 skriver dere at
"Rådmannen forklarer videre at politikerne ønsker å styre med høy økonomisk risiko ved at kommunen har lave
fond."
I mitt notat er teksten slik:
"Rådmannen forklarer videre at politikerne har vært godt kjent med den økonomiske risikoen det innebærer å
budsjettere med lave overskudd og små fond. Rådmannen vil også forsvare kommunestyrets rett til å gjøre disse
selvstendige vurderingene."
Det er meningsforskjell i "ønsker å styre med høy risiko" og "har vært godt kjent med den økonomiske risikoen".

Revisjonen har på bakgrunn av høringsuttalelsen endret teksten i henhold til rådmannens
tilbakemelding.
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