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Forord 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lødingen kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring og økonomiske internkontroll. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av Lov om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Lødingen kommune, jfr., kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD og to representanter for administrasjonen i Lødingen kommune hadde 

oppstartmøte i prosjektet 10.4.14. Av interne årsaker i KomRev NORD måtte imidlertid prosjektet 

nedprioriteres en periode, og arbeidet ble tatt opp igjen sommeren 2014. Administrasjonen har svart 

forholdsvis raskt på våre henvendelser i forbindelse med faktainnsamlingen. Verifiserings- og 

høringsuttalelsene ble ikke besvart innen de oppgitte fristene. Vi benytter anledningen til å takke 

alle i Lødingen kommune som har vært involvert i prosjektet for god hjelp i dette arbeidet. 
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Tone Steffensen Åse Skavdal 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

  



0  SAMMENDRAG 

 

Etter gjennomført forvaltningsrevisjon i Lødingen kommune konkluderer KomRev NORD med at 

kommunen ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet 

til å sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk. 

Konklusjonen bygger på revisors funn, vurderinger og konklusjoner på tre underproblemstillinger. 

 

På den første underproblemstillingen konkluderer revisjonen med at Lødingen kommunes 

økonomistyring stort sett er i henhold til gjeldende regelverk, men vi anser det som en mangel at 

administrasjonen la fram tertialrapport bare en gang i 2012. I løpet av 2013 fikk imidlertid 

kommunestyret framlagt fra administrasjonen to tertialrapporter om den økonomiske utviklingen i 

kommunen gjennom året. I de to årene undersøkelsesperioden omfatter, har administrasjonen lagt 

fram for kommunestyret forslag til økonomiplan og budsjett for de neste fire årene. Videre har 

administrasjonen framlagt budsjettreguleringer i 2012 og 2013 samt årsregnskap som omfatter alle 

økonomiske midler som har vært disponert i året og anvendelsen av disse for årene 2012 og 2013. 

Årsmeldingene for 2012 og 2013 er lagt fram for kommunestyret og informerer om forhold som 

ikke framgår av regnskapene.  

 
På undersøkelsens andre underproblemstilling er revisjonens konklusjon at Lødingen kommune 

ikke i tilstrekkelig grad har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk 

internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter. Grunnlaget for konklusjonen er at 

kommunen har forholdsvis oppdaterte dokumenter i anvisningsreglementet og reglementet for 

økonomisk internkontroll, men mangler skriftlige rutiner/retningslinjer som viser fordelingen av 

roller og ansvar innen økonomisk internkontroll. Kommunen mangler også skriftlige risiko-

vurderinger, og etter revisjonens vurdering er god personlig kunnskap i kommuneorganisasjonen 

om risikoforhold en sårbar faktor som ikke kan erstatte skriftlige risikovurderinger. Revisjonen 

vurderer Reglement for økonomisk internkontroll og Reglement for anvisning til Lødingen kommune 

som skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir nokså konkrete 

kontrollhandlinger på utgiftsområdet. På inntektssiden har kommunen noen skriftlige rutiner, mens 

andre rutiner på området er muntlig beskrevet overfor revisjonen. Noen av de skriftlige rutinene 

revisjonen har fått dokumentert, er praktiske anvendbare, mens andre er utformet på en måte som 

gjør det vanskelig å oppfatte hvem/hvilken person i organisasjonen som er ansvarlig for de 

beskrevne handlingene. Avstemminger gjennom året blir utført og dokumentert for de mest 

vesentlige bankkontoene, momskompensasjon og merverdiavgift, utestående fordringer, og 

forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Kommunen utfører avstemminger ved årsoppgjøret for 

balansekontoer, mellom lønn og hovedbok og innenfor lønnsområdet. I undersøkelsesperioden 

manglet kommunen skriftlige rutiner/retningslinjer for innkjøp som definerer blant annet ansvar og 

roller ved innkjøp, hvilke innkjøp som kan gjøres av resultatenhetene og hvilke kontrollaktiviteter 

som skal utføres ved bestilling, varemottak og betaling. 

 

Den tredje underproblemstillingen har revisjonen besvart med konklusjonen at kommunen ikke har 

truffet tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god 

økonomisk internkontroll og god økonomistyring. Konklusjonen bygger på at kommunen ikke gir 

sine ansatte opplæring og/eller veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger 

samt informasjon om endringer og regelverk og/eller organisasjon. Kommunen har heller ikke lagt 

vekt på kunnskaper ved rekruttering til stillinger innenfor økonomisk internkontroll, og til 

systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og-sikring. 

 



Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner gir KomRev NORD følgende 

anbefalinger til administrasjonen i Lødingen kommune: 

 

1. Administrasjonen i Lødingen kommune bør rapportere jevnlig til kommunestyret om den 

økonomiske utviklingen i kommunen. 

2. Administrasjonen i Lødingen kommune bør skriftliggjøre alle sine rutiner og retningslinjer 

innenfor økonomisk internkontroll. 

3. Administrasjonen i Lødingen kommune bør treffe tiltak som sikrer at ansatte får 

vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god økonomisk internkontroll og god 

økonomistyring.
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1 INNLEDNING 

 

I Lødingen kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 – 2016 er et forvaltnings-

revisjonsprosjekt innenfor økonomistyring og økonomisk internkontroll prioritert på førsteplass. 

Kommunens plan for forvaltningsrevisjon bygger på den overordnede analysen som ble 

gjennomført ved overgangen til kontrollutvalgsperioden 2012 - 2016. I tråd med overordnet analyse 

og plan for forvaltningsrevisjon bestilte kontrollutvalget i møte 13.11.13 ved sak 32/13 forvaltning-

srevisjonsprosjektet “Økonomistyring og økonomisk internkontroll – herunder oppfølging av 

kommunale inntekter”. Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling laget KomRev NORD en 

overordnet prosjektskisse som ble behandlet og vedtatt i utvalgets møte 30.1.14 ved sak 4/14. 

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å bidra til å sikre at Lødingen kommune har fokus på 

viktigheten av god økonomistyring og god økonomisk internkontroll. 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende hovedproblemstilling: 

Har Lødingen kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet til å 

sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk? 

 

Underproblemstillinger: 

1. Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk? 

2. Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse 

med økonomisk internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter? 

3. Treffer kommunen tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til 

å ivareta god økonomisk internkontroll og god økonomistyring? 

 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriterier kan utledes fra lover, forskrifter, 

lovforarbeider, rettspraksis, administrative retningslinjer, statlige føringer, teori og så videre. For 

problemstillingene i denne undersøkelsen har vi utledet revisjonskriterier fra følgende kilder: 

 Lov 25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)    

 Forskrift 15.12.2000 nr.1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 

(budsjettforskriften)  

 COSO-rapporten1 

 Norges Kommunerevisorforbund: “Kommunal revisjonsmetodikk” (3.utgave 2005) 

 Richard Brattli: “Økonomisk intern kontroll i kommunen” (Kommuneforlaget AS 1995) 

 Kommunal- og regionaldepartementet: “85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i 

kommunane” (Rapport 15. desember 2009) 

 Siri Gedde-Dahl, Anne Hafstad og Alf Endre Magnussen: “Korrupsjon i Norge” 

                                                 
1 Forslag fra fire store organisasjoner i USA innenfor regnskap, revisjon og finans til ny, felles definisjon for intern 

kontroll. COSO står for The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
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 DIFI – direktoratet for forvaltning og IKT: Nyhetssak publisert på anskaffelser.no den 

09.08.2010: “Det meste av korrupsjonen i Norge foregår i det offentlige” 

 Kommunal- og regionaldepartementet R 5992 “Internkontroll i norske kommuner” av 

Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008 

 

2.3 Utledning av revisjonskriterier 

Underproblemstilling 1 

Kommunens plikt til å ha god økonomistyring er utledet av kommuneloven § 23 nr. 2 som blant 

pålegger administrasjonssjefen å «sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser”. Kommuneloven § 44 pålegger kommunestyret å en gang i 

året vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. Videre 

skal kommunestyret selv ifølge kommuneloven § 45 innen årets utgang vedta budsjettet for det 

kommende kalenderåret. 

Kommuneloven § 47 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å gi melding til kommunestyret dersom 

det i løpet av budsjettåret skjer endringer som kan få betydning for de inntekter og utgifter som 

årsbudsjettet bygger på.  

Paragraf 48 i kommuneloven omhandler årsregnskapet og årsberetningen som kommunene skal 

utarbeide årlig. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som har vært disponert i året, 

og anvendelsen av midlene. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å 

bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, og som ikke framgår av 

regnskapet. Den skal også gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 

for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 

Ifølge budsjettforskriften § 10 skal administrasjonen gjennom budsjettåret legge fram rapporter for 

kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger 

sammenlignet med det vedtatte årsbudsjettet.  

På grunnlag av ovenstående gjennomgang utleder vi følgende revisjonskriterier for 

underproblemstilling 1: Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?: 

 Administrasjonen skal en gang pr år legge fram for kommunestyret forslag til økonomiplan 

for de neste fire årene 

 Administrasjonen skal innen årets utgang legge fram for kommunestyret forslag til 

årsbudsjett for det kommende kalenderåret 

 Administrasjonen skal legge fram for kommunestyret melding om eventuelle endringer 

som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag 

 Administrasjonen skal hvert år utarbeide årsregnskap som omfatter alle økonomiske midler 

som har vært disponert i året og anvendelsen av disse, og legge det fram for 

kommunestyret  

 Administrasjonen skal hvert år utarbeide årsberetning som informerer om forhold som ikke 

går fram av regnskapet 

 Administrasjonen skal gjennom året legge fram for kommunestyret rapporter som viser den 

økonomiske utviklingen i kommunen. 

 

De utledete kriteriene gjengis i tekstboks innledningsvis i kapittel 4 i rapporten. 
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Underproblemstilling 2 

Kommunens plikt til å ha økonomisk internkontroll utledes av kommuneloven § 23 nr. 2. I samme 

bestemmelse pålegges administrasjonssjefen å iverksette vedtak og dermed ansvar for å sikre at 

kommunens mål nås. God internkontroll bidrar til å sikre realisering av målene for kommunens 

virksomhet. Internkontrollen skal også sikre kommunen mot uønskede hendelser og uutnyttede 

muligheter. 

Lovverket inneholder imidlertid ingen klare autorative krav til innholdet i internkontrollen, herunder 

hva som er gode rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll. Vi må derfor utlede en 

foretrukket praksis som kan anses egnet for å sikre etterlevelse av kommuneloven § 23 nr. 2 om 

betryggende kontroll. Opp mot denne foretrukne praksisen kan vi så vurdere Lødingen kommunes 

økonomiske internkontroll. 

I utledningen av foretrukket praksis på området, tar vi utgangspunkt i COSO-modellens definisjon 

av intern kontroll, som NKRF i “Kommunal revisjonsmetodikk” har oversatt til: 

“Intern kontroll er en prosess igangsatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte. 

Den utformes for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppfyllelse innen følgende områder: 

 Målrettet og kostnadseffektiv drift 

 Pålitelig ekstern regnskapsrapportering 

 Overholdelse av gjeldende lover og regler” 

 

COSO-modellen beskriver frem innbyrdes sammenhengende komponenter som til sammen skal gi 

god internkontroll: 

o Kontrollmiljøet, som omfatter menneskene i virksomheten – deres individuelle 

egenskaper og integritet, etiske verdier, holdninger og kompetanse – og hvordan 

virksomheten er organisert 

o Risikovurdering, som omfatter kartlegging, analyse og handtering av risikoen for at 

kommunen ikke vil nå målene for virksomheten og aktivitetene 

o Kontrollaktiviteter, som skal sikre tilfredsstillende risikohåndtering slik at 

sannsynligheten for måloppnåelse øker 

o Informasjon og kommunikasjon, som dreier seg om systemer for å fange opp og 

utveksle nødvendig informasjon for å utføre, styre og kontrollere virksomhetens aktiviteter 

o Overvåking (oppfølging), som skal se til at fastsatte prosedyrer og rutiner følges, slik at 

nødvendige handlinger eller endringer blir gjennomført 

 

COSO-modellen inngår også i grunnlaget for boka “Økonomisk intern kontroll i kommunene” av 

Richard Brattli. I tillegg til en teoretisk tilnærming til temaet intern kontroll generelt, gir boka tips 

og praktisk hjelp til kommunene i arbeidet med økonomisk internkontroll spesielt. For dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet er det innholdet om økonomisk internkontroll som har relevans. 

Størstedelen av boka er viet konkrete eksempler på rutiner og retningslinjer fra flere kommuner. 

Eksemplene er hentet fra prosjektet “Økonomisk intern kontroll”, som primært fokuserer på 

økonomiske sider ved den interne kontrollen. Prosjektansvarlig var “Nettverk økonomistyring 

Troms/Nordland”. Prosjektet hadde 13 deltakerkommuner og var støttet av KS Forskning. 

Revisjonen betrakter prosjektet og boka med eksempelsamlingen som en autoritativ kilde for 

vurdering av om kommunen i tilstrekkelig grad har skriftlige rutiner/retningslinjer for økonomisk 

internkontroll. 

Den 15.12.2009 la ei arbeidsgruppe oppnevnt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fram 

rapporten fra sitt arbeid med å foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i kommuner og 
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fylkeskommuner. Arbeidsgruppa på ti medlemmer bestod av ordførere, rådmenn, kontrollutvalgs-

ledere, fagdirektør DnR2, daglig leder NKRF3, seniorrådgiver KRD/kommunalavdelinga og 

førsteamanuensis HiO4. Fire medarbeidere fra KRD utgjorde sekretariatet. Arbeidsgruppa og 

sekretariatet representerer stor faglig tyngde, og revisor legger til grunn deres rapport fra arbeidet 

som en autoritativ kilde i det foreliggende prosjektet. Rapporten “85 tilrådingar for styrkt 

eigenkontroll i kommunane” viser til COSOs definisjon av intern kontroll og kommer med 27 

forslag som vedrører administrasjonssjefens internkontrollansvar. Vi vil bruke noen av 

arbeidsgruppas forslag for å utlede revisjonskriterier til forvaltningsrevisjon av kommunens 

skriftlige rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll.  

I boka “Korrupsjon i Norge” viser forfatterne til flere eksempler på at mangelfull arbeids- og 

ansvarsdeling i organisasjonen og fravær av kontrollhandlinger gjorde det mulig for offentlig ansatte 

å utføre misligheter og korrupsjon. 

Angivelig foregår det meste av korrupsjon i Norge i det offentlige. Tidligere sjef i Økokrim, Erling 

Grimstad, uttaler i nyhetssak fra difi5 på anskaffelser.no at det er avdekket i flere store 

korrupsjonssaker at private selskaper har betalt bestikkelser til ansatte i norske kommuner, og at 

ledere i offentlig sektor bygger et hoff av leverandører rundt seg. Spesialrådgiver Gro Skaaren-

Fystro ved antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International uttaler i samme nyhetssak at 

det kan se ut til at de store private selskapene i Norge har lært av korrupsjonsskandalene, mens det 

ikke kan sies det samme om offentlige virksomheter. Videre hevder Skaaren-Fystro at korrupsjon i 

Norge først og fremst dreier seg om offentlige anskaffelser. Dette medvirker til at vi i 

problemstilling 2) for vår undersøkelse vil ha ekstra fokus på innkjøpsområdet. 

På grunnlag av ovenstående, og med spesiell henvisning til tilrådingene 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 

28, 29, 31 og 32 i rapporten “85 tilrådinger for styrkt eigenkontroll i kommunane”, legger vi til 

grunn at kommunenes skriftlige rutiner og retningslinjer for økonomisk internkontroll bør oppfylle 

følgende “krav” for å anses som tilstrekkelige: 

Kommunen bør formalisere kontrollene og i større grad dokumentere internkontrollen skriftlig. 

Dette forstår revisor som ei tilråding om å lage rutinebeskrivelser som angir hvilke konkrete 

kontrollhandlinger som skal utføres og på hvilket stadium i prosessene, samt at de viktigste av de 

faktisk utførte kontrollhandlingene bør dokumenteres skriftlig. Av viktige kontroller som etter 

revisors vurdering bør dokumenteres, er avstemminger av balansekonti, og mellom økonomi-

systemet og forsystemer, f. eks innafor lønn og fakturering. Kommunen tilrås også å basere sine 

interne kontrollaktiviteter på risikovurderinger. Med risiko forstår vi i denne sammenhengen 

sannsynlighet for at det oppstår feil på et område, med manglende eller mangelfull måloppnåelse, 

uønskede hendelser og/eller uutnyttede muligheter som mulige konsekvenser. 

Kommunen bør ha oppdaterte dokumenter som viser roller og ansvar, herunder kontrollansvar på 

området økonomisk internkontroll. Det er også nødvendig å sikre arbeidsdelinga ved utforming og 

utføring av kontrollene, dvs. at en og samme person ikke skal utføre både aktiviteten og kontrollen. 

Dette innebærer bl.a. å fordele ansvar og myndighet for attestasjon og anvisning av utgifter og 

utbetalinger på kommunens vegne. Revisjonen ser det også som en god etisk praksis og god 

forvaltningsskikk å se til at de ansvarlige for aktiviteten og kontrollen/attestasjon og anvisning ikke 

står i inhabilitetsforhold til hverandre. Det vil si at vi utleder habilitetskrav til de involverte i 

kommunens økonomiske internkontroll som en foretrukket praksis. 

                                                 
2 Den norske Revisorforening 
3 Norges kommunerevisorforbund 
4 Høyskolen i Oslo 
5 Direktoratet for forvaltning og IKT 
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Når det gjelder innkjøpsområdet spesielt, bør kommunen ha skriftlige retningslinjer som viser hvilke 

anskaffelsesprosedyrer som er tillatt avhengig av verdien på anskaffelsen og gjeldende 

terskelverdier i regelverket. Retningslinjene bør inneholde tydelige definisjoner på ansvar og roller 

i anskaffelsesprosessen, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i hvilke tilfeller 

rådmannens stabs-/støttefunksjoner må involveres, enten med gjennomføring av anskaffelsen eller 

som rådgiver overfor enhetene. Ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen må også inngå 

i de skriftlige retningslinjene. Kommunen bør ha et system for kontraktsoppfølging som kan 

handtere endringsordre og tilleggsarbeid, med særskilte krav knyttet til kontrollaktiviteter. 

Kommunen må videre ha skriftlige rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak 

og utbetaling, blant annet slik at fakturaer kontrolleres mot kontraktsvilkår, bestilling og faktisk 

levering. Arbeidsdelinga må sikres i de skriftlige rutinene på en måte som forhindrer at samme 

person mottar varen og kontrollerer mot bestilling, attesterer og/eller anviser faktura. 

Også AGENDA-rapporten “Internkontroll i norske kommuner” vektlegger klar ansvarsdeling. 

Rapporten refererer funn fra undersøkelser om bl.a. rådmenns forståelse og praktisering av begrepet 

“betryggende kontroll” i kommuneloven § 23 nr. 2. Her er et tydelig delegasjonssystem fremhevet 

som viktig, med system for attestasjon mv. Når det gjelder utforming av regelverk og rutiner som 

skal utgjøre et godt grunnlag for kontroll, vektlegger intervjuede kommuner at de interne reglene 

skal være enkle og operative. Med dette forstår revisor at de skriftlige rutinene bør være enkle og gi 

konkrete og praktiske anvisninger på hvilke kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og på 

hvilke stadier i prosessene.  

På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for underproblemstilling 2):  

Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftlige rutiner/retningslinjer i forbindelse med økonomisk 

internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter? 

 

Kommunen bør  

1. ha oppdaterte dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar, herunder kontrollansvaret 

på området økonomisk intern kontroll, som er egnet til å sikre at  

a. samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen 

b. samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling 

c. det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene 

2. utføre risikovurderinger som skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter 

3. ha skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir hvilke konkrete 

kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og når på områdene: 

a. Utgifter 

i. lønn 

ii. kjøp av varer og tjenester 

iii. overføringer til andre 

b. Inntekter  

i. fakturering av varer og tjenester 

 Barnehager/SFO 

 Kulturskolen 

 Leieinntekter 

 Sykepengerefusjon 

 Legetjenester 

 Egenandel PLO-tjenester 

 Faktureringa av kommunale avgifter 

ii. oppfølging av fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner) 
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4. dokumentere skriftlig avstemminger som er utført i løpet av året og i forbindelse med 

årsavslutningen 

5. på innkjøpsområdet å ha skriftlige retningslinjer som  

a. skiller mellom ulike anskaffelsestyper  

b. har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer  

c. definerer ansvar og roller, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i 

hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres  

d. tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen 

e. handterer endringsordrer og tilleggsarbeid 

f. angir rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling 

 

De utledete revisjonskriteriene blir gjengitt i tekstboks innledningsvis i kapittel 5 i rapporten. 

 

 

Underproblemstilling 3) 

Treffer kommunen tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta 

god økonomisk internkontroll og god økonomistyring? 

For å vurdere kommunens arbeid med å sikre de ansatte nødvendig kunnskap for å kunne utføre 

økonomisk internkontroll, må vi utlede en foretrukket praksis. Også på dette området slutter vi oss 

til synspunktene som framkommer i rapporten fra KRDs arbeidsgruppe” ”85 tilrådingar for styrkt 

eigenkontroll i kommunane”. Med henvisning til tilrådingene nr. 15, 21 og 23 utleder vi at ansatte 

med ansvar for økonomisk internkontroll bør gis opplæring/veiledning i gjennomføring av 

risikoanalyser. Kommunen bør ha et system for kompetanseutvikling og –sikring på området. 

Praktisk vil det si at ansatte bør gis relevant opplæring og informasjon ved regel- og/eller 

organisasjonsendringer. Ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver og ansvar innafor 

økonomisk internkontroll, bør kommunen vektlegge kunnskap på feltet i utlysings- og utvelgelses-

/tilsettingsprosessen. 

 

På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende kriterier for foretrukket praksis vedrørende 

underproblemstilling 3): 

1. Ansatte med ansvar for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll bør 

gis  

a. opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger 

b. fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og/eller organisasjonen  

2. Kunnskap om økonomisk internkontroll bør tillegges vekt ved rekruttering til stillinger som er 

tillagt oppgaver og ansvar på feltet 

3. Systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og – sikring kan inkludere en kompetanse-

utviklingsplan 

 

De utledete revisjonskriteriene blir gjengitt i tekstboks innledningsvis i kapittel 6 i rapporten. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

I denne undersøkelsen har vi i hovedsak benyttet dokumentanalyse som metode. I tillegg har vi, ved 

hjelp av spørsmål tilsendt på e-post, innhentet supplerende informasjon fra representanter for 

administrasjonen i Lødingen kommune. I oppstartmøtet fikk vi muntlig informasjon fra økonomisjef 

og regnskapsleder. 

 

Det skriftlige datamaterialet i undersøkelsen består av saksframlegg til kommunestyret vedrørende 

økonomiplaner, budsjettforslag, budsjettreguleringer, regnskap og årsmeldinger og tertial-

rapporteringer. Vi har også gått gjennom kommunale reglementer og skjemaer innenfor 

økonomiområdet.  

 

Revisjonens undersøkelse av rutinene innenfor økonomistyringen og den økonomiske intern-

kontrollen omfatter årene 2012 og 2013. Undersøkelsen omfatter ikke etterlevelse av rutinene. 

 

3.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp i mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i 

rapporten, oppfyller dette gyldighetskravet. Vårt skriftlige datamateriale består av saksframlegg til 

kommunestyret og andre kommunale dokumenter som viser kommunens praksis når det gjelder 

økonomistyring og økonomisk internkontroll. Informanter som har bidratt med muntlige 

opplysninger i saken, er ansatte i Lødingen kommune med arbeidsoppgaver innenfor og kunnskap 

om økonomi og regnskap. Datamaterialet anser vi som tilstrekkelig fordi vi oppfatter å ha fått tilgang 

til det som finnes av relevant skriftlig dokumentasjon og har fått muntlige informasjon fra de mest 

sentrale ansatte i kommunen på det reviderte området i kommunen  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 
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4 ØKONOMISTYRING 

 

Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk? 

 

 

 

4.1 Økonomiplaner og årsbudsjetter 

Revisors funn 

Økonomiplaner 
Budsjett 2013 – drift og investering ble behandlet i kommunestyret 13.12.12 ved sak 085/12. 

Rådmannens innstilling til drifts- og investeringsbudsjett for 2013 med vedtatte endringer ble 

vedtatt. Kommunestyret vedtok også rådmannens innstilling om at forslag til økonomiplan for 

perioden 2013 – 2016 skulle fremmes for politisk behandling innen første tertial 2013.  Revidert 

økonomiplan 2013 – 2016 ble behandlet i kommunestyret 20.6.2013 ved sak 31/13.   

Revidert økonomiplan 2014 – 2017 ble behandlet i kommunestyret 3.4.2014 ved sak 23/14. Det 

første forslaget til økonomiplan for perioden ble behandlet i kommunestyret 12.12.13, og deretter 

sendt tilbake til administrasjonen.  

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen i Lødingen kommune har i 2012 og 2013 lagt fram for kommunestyret forslag til 

økonomiplan for de neste fire årene. Det første året i en økonomiplan utgjør budsjettet for 

kommende år. Vi vurderer revisjonskriteriene om framlegg av økonomiplaner og årsbudsjetter som 

oppfylt. 

 

 

 

 

Revisjonskriterier 

 

 Administrasjonen skal en gang pr år legge fram for kommunestyret forslag til 

økonomiplan for de neste fire årene 

 Administrasjonen skal innen årets utgang legge fram for kommunestyret forslag til 

årsbudsjett for det kommende kalenderåret 

 Administrasjonen skal legge fram for kommunestyret melding om eventuelle endringer 

som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag 

 Administrasjonen skal hvert år utarbeide årsregnskap som omfatter alle økonomiske 

midler som har vært disponert i året og anvendelsen av disse, og legge det fram for 

kommunestyret  

 Administrasjonen skal hvert år utarbeide årsberetning som informerer om forhold som 

ikke går fram av regnskapet 

 Administrasjonen skal gjennom året legge fram for kommunestyret rapporter som viser 

den økonomiske utviklingen i kommunen 
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4.2 Budsjettreguleringer 

Revisors funn 

Budsjettreguleringer 2012 

«Budsjettregulering 1/2012» ble lagt fram for kommunestyret til behandling i møtet 19.4.2012 ved 

sak 015/12. Bakgrunnen for reguleringen var ifølge saksutredningen at målet om inndekking av 

akkumulert underskudd fra 2007 – 2008 ikke ble oppnådd for driftsåret 2011. Økte utgifter til 

krisesentertilbudet og økt ressursbehov i Enhet Helse og omsorg ble også oppgitt som årsaker til 

behovet for budsjettregulering. Budsjettet for 2012 ble regulert med 3,6 millioner kroner. 

Saksutredningen inneholdt forslag om at barnehagen på tettstedet skulle omlokalisereres til 

barneskolen i 2012 – 2013. Begrensning av arealbruken ved Vestbygd skole skulle føre til 

innsparing i energi/drift, og stenging av bassenget i Lødingen og i Vestbygda høsten 2012 og 

innstallering av vannmålere i kommunale formålsbygg skulle bidra til innsparte kostnader. Vakanse 

i næringskonsulentstillingen og vakanse i kulturlederstillingen fram til juni 2012, i tillegg til vakanse 

i en stillingsressurs i økonomiavdelingen fra mai 2012 var andre foreslåtte innsparingsbidrag. 

Midlertidig driftsinnstilling ved sykefravær, momskompensasjon for investeringer som skulle 

overføres til driftsbudsjettet og effekt av nytt turnusplanleggingssystem var også blant de foreslåtte 

innsparingstiltakene. 

 

«Budsjettregulering 2/12» ble ved sak 026/12 lagt fram for kommunestyret i møtet 24.5.2012. Økte 

ressursbehov i Enhet Helse og Omsorg og i Oppvekstenheten ble i saksutredningen oppgitt som 

grunn for forslaget om budsjettregulering. Økte driftsutgifter i forbindelse med heldøgnstilbud og 

skoletilbud og styrket norskundervisning for fremmedspråklige elever utgjorde behov for økte 

nettoutgifter på ca. 3,07 millioner kroner. Behovet skulle dekkes inn ved driftsomlegging i helse- 

og omsorgsetaten, revidert driftsavtale med leger med fastlegeavtale og disponering av tilskudd til 

fremmedspråklige elever.  

 

Budsjettreguleringer 2013 

Administrasjonen i Lødingen kommune la fram Budsjettregulering I/2013 som sak 30/13 i 

kommunestyrets møte 20.6.2013. Av administrasjonens utredning i sak 30/13 framgår at når 

regnskapsavleggelsen for 2012 viste full inndekking av tidligere års underskudd, hadde kommunen 

fått frigitt 5,3 millioner i budsjettet for 2013. Endringer i 2013-budsjettet ble også nødvendige med 

hensyn til skatt og rammetilskudd som måtte justeres i samsvar med revidert nasjonalbudsjett for 

2013. Utløp av en fastrenteavtale på lån hadde frigjort budsjetterte rentekostnader. Rentekostnader 

på likviditetslån måtte reguleres opp, mens renteinntekter på forvaltningslån i Husbanken måtte 

reguleres ned. Hålogaland Kraft hadde foreslått ikke å dele ut utbytte for 2012 på bakgrunn av svakt 

årsresultat. Prognoser fra pensjonsleverandøren viste at premieavviket kunne reguleres ned. 

Amortiseringen av premieavviket var endret fra 15 til 10 år, noe som medførte økte kostnader 

sammenlignet med det som var budsjettert. I tillegg ville det påløpe kostnader for styrking av 

personell på sykehjem, reparasjon/vedlikehold av basseng i Vestbygd, IT-kostnader ved 

oppgradering og sentralisering av eksisterende serverpark. Brannvesenet hadde behov for nytt 

klippeutstyr, og i tillegg ville det påløpe kostnader i forbindelse med utredning av nytt 

oppvekstsenter, PU-boliger samt tilbygg på sykehjemmet. 

“Budsjettregulering II 2013” ble lagt fram for kommunestyret 24.10.13 ved sak 57/13. 

Reguleringene er ifølge saksutredningen begrunnet med endringer i skatt og rammetilskudd, samt i 

drifts- og investeringsbudsjettet. Påløpte kostnader i forbindelse med bygging av ny barnehage 

måtte dekkes innenfor årets budsjett. Valgt IT-løsning og oppgradering av kommunalt bygg med 3 

boenheter ble utsatt til 2014. Kommunens egenkapitalinnskudd i KLP ville beløpe seg til kr 450 000 

i 2013, og måtte reguleres inn i budsjettet. Pensjonskostnadene for 2013 var anslått til å bli lavere 

enn budsjettert, og administrasjonen foreslo å overføre 1,2 millioner til KLP egenkapitalinnskudd 
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2013.  En gjennomgang av kommunale fordringer hadde avdekket at det var behov for 

tapsavsetninger for ca. 240 000 kroner, og dette burde dekkes inn ved budsjettreguleringen. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen i Lødingen kommune har dokumentert framlegg av budsjettreguleringer i 2012 

og 2013. Vi vurderer dermed revisjonskriteriet om melding til kommunestyret om eventuelle 

endringer som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag, som oppfylt. 

 

4.3 Årsregnskap 

Revisors funn 

Lødingen kommunes årsregnskap for 2012 ble lagt fram for kommunestyret 20.06.13 ved sak 29/13. 

Driftsregnskapet viste et overskudd på kr 805 070,17 som ble vedtatt overført til et disposisjonsfond. 

Overskuddet framkom etter at tidligere års underskudd var blitt inndekket med kr 8 027 589,83 - jf. 

beskrivelsen av Revidert økonomiplan 2013 – 2016.  Udekkede investeringsprosjekter i 2012 

utgjorde til sammen kr 383 246,93, og ble vedtatt dekket fra et kapitalfond. Underdekningen var 

oppstått i forbindelse med utredning/prosjektering av oppvekstsentrene i Lødingen og Vestbygd, 

nye PU boliger og utbygging av Lødingen sykehjem. 

 

Årsregnskapet for 2013 ble lagt fram for kommunestyret i møtet 19.6.2014 ved sak 038/14. 

Driftsregnskapet viste et mindreforbruk på kr 3 685 560,78, og kommunestyret vedtok å avsette 

beløpet til disposisjonsfond. Udekkede investeringsprosjekter ble vedtatt finansiert ved lån og 

utgjorde kr 3 495 705,59. 

 

Revisors vurdering 

Årsregnskap som omfatter alle økonomiske midler som har vært disponert i året og anvendelsen av 

disse i 2012 og 2013, er lagt fram for kommunestyret. Vi vurderer revisjonskriteriet om framlegg 

av årsregnskap som oppfylt. 

 

4.4 Årsberetning 

Revisors funn 

Årsmelding 2012 

Lødingen kommune Årsmelding for 2012 ble lagt fram for kommunestyret sammen med 

årsregnskapet ved sak 29/13. I innledende kommentarer trekker konstituert rådmann blant annet 

fram at folketallet har økt, i hovedsak som et resultat av tilflytting. Kommunen kan komme ut av 

ROBEK-lista i løpet av 2013. Lødingen kommune samarbeider i stadig større grad med andre 

kommuner, og eksempler på slikt igangsatt samarbeid er Vesterålen barnevern og drift av 

krisesentertilbud i Vesterålen. Samhandlingsreformen har ført til mange overordnede 

samarbeidsavtaler mellom kommunen og UNN HF. I regi av det nasjonale programmet “Saman om 

ein betre kommune” har Lødingen sammen med Vesterålskommunene utviklet et spesielt tilrettelagt 

lederopplæringsprogram, og ti mellomledere fra kommunen har deltatt på dette 

kompetanseprosjektet. I 2012 hadde kommunen tjenestepensjonen til ansatte utenom lærere og 

sykepleiere ute på anbud, noe som førte til avtale med KLP6 om leveranse av 

tjenestepensjonsordningen fra 1.1.2013. 

 

                                                 
6 Kommunal landspensjonskasse 
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Årsmeldingen inneholder kommentarer vedrørende de enkelte enhetene, og revisjonen gjengir her 

følgende informasjon i årsmeldingen som ikke går direkte fram av regnskapet. For Enhet rådmann 

og kultur trekker vi fram at stillingsvakanse i kulturlederstillingen har gjort at rådmannen har ivare-

tatt enhetslederoppgavene der, samtidig som han også har fungert som næringskonsulent7. Det har 

tidvis vært innleid konsulenthjelp i næringskonsulentstillingen. Stillingsvakansene har skapt en 

vanskelig arbeidssituasjon, men ifølge rådmannen er virksomhetsområdene i enheten likevel i stor 

grad videreført på tidligere nivå.  

 

Enhet Oppvekst gir i årsmeldingen en orientering om driften ved alle skoler og barnehager. 

Kommunen har separat barne- og ungdomsskole i Lødingen og en fådelt skole i Vestbygd, en 

barnehage i Lødingen og en i Vestbygd.  Kulturskolen og Voksenopplæring er egne driftsenheter. 

Elevtallet ved skolene var noenlunde stabilt i 2012. Barnehagene tok inn alle barn med lovpålagt 

rett til barnehageplass ved hovedopptaket, men hadde ventelister på tolv søknader ved årsskiftet. 

Kulturskolen solgte tjenester i form av direksjon til skolens musikkorps og tilbud om 

pianoundervisning av organist/kantor. Voksenopplæringa gav undervisning i blant annet 

norsk/samfunnsfag, matematikk og engelsk til elever fra Lødingen mottak. 

 

Enhet NAV/sosial hadde NAV-kontoret, sosialhjelp, edruskapsvern, prosjekt kommunalt rusarbeid 

2012 og lån- og tilskuddsordninger fra Husbanken som sine tjenesteområder. Blant hoved-

aktivitetene nevner enheten innsatsen for å få NAV-reformen til å fungere i kommunen på en god 

måte med de ressursene som var disponible. NAV-kontoret var tilfreds med å ha klart å redusere 

utbetaling av økonomisk stønad og hadde hatt nedgang i antall brukere over tid. Implementering av 

miljøterapeutisk arbeid overfor rusmiddelavhengige og ungdom blir nevnt som en viktig 

delforklaring på nedgangen i utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Vaktselskapet Securitas var 

engasjert for å ivareta salgs- og skjenkekontrollen.  

 

Enhet helse- og omsorg hadde hatt overforbruk i 2012, og oppgav økning i lovpålagte oppgaver som 

en hovedårsak til dette. Økningen skjedde samtidig som antallet brukere og individuell pleietyngde 

innenfor tjenestene økte. Blant hovedaktivitetene som er nevnt i årsmeldingen, nevner vi at 

kommunen etablerte serviceteam hvor renholdere og hjemmehjelper ble samlet i ett team som er 

underlagt kjøkkenavdelingen. Blant utfordringene framover nevnte enhetslederen vakter med kun 

ufaglærte, ansatte som slites mellom lojaliteten til kommunens sparekrav og brukernes pleiebehov, 

og at gjennomsnittsalderen for de ansatte var økende. 

 

Enhet teknisk har mange ansvarsområder, og hadde 14 hele stillinger i 2012. Enheten var preget av 

sykemeldinger i 1 ½ stilling innen ledelsen, og det ble ikke tatt inn vikarer for de sykemeldte. 

Enheten ble hengende etter med hensyn til oppgaveløsninger, saksbehandlingstid og service. 

Innenfor vann- og avløpsområdet hadde kommunen flere utfordringer med ledningsnett, vannverk 

og renseanlegg. Brannvesenet hadde på grunn av langtidssykemeldinger ikke kunnet tilfredsstille 

kravene fra DSB8 til kompetanse og ressurser innen forebygging og utrykningskompetanse. 

Kommunen hadde anskaffet ny mannskapsbil, ny brannpumpe og ny brannbekledning i 2012. 

Planavdelingen hadde etterslep på mange lovpålagte oppgaver som blant annet planstrategi, digitalt 

planarkiv, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og trafikksikkerhetsarbeid. Byggesak og 

Kart & oppmålingsavdelingen hadde opplevd stor aktivitet på området byggesak, og publikum 

hadde merket lang saksbehandlingstid på byggesaker. Avdeling for Landbruk/miljø hadde hatt stort 

sett normal drift i henhold til budsjettet. Driftsavdelingen rapporterte blant annet om 

plan/kontroll/driftsoppgaver som ikke hadde vært prioritert som normalt på grunn av manglende 

                                                 
7 Stillingen som næringskonsulent var en 50 % - stilling. 
8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
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vikar i stillingen som teknisk leder.  Kommunale utleieboliger meldte blant annet om at 

vedlikeholdet av bygningsmassen lå under normalt minimumsvedlikehold, og at bygningsmassen 

forfalt samtidig som verdien ble forringet. Vedlikeholdsgruppa utførte i hovedsak driftsoppgaver. 

 

Årsmelding 2013 

Lødingen kommune Årsmelding for 2013 ble 19.6.2014 lagt fram for kommunestyret ved sak 38/14 

sammen med årsregnskapet for samme år. I innledningen ble det vist til at kommunen i 2013 ble 

slettet fra ROBEK-registeret etter ti år på lista, og kommunens tjenestepensjon ble flyttet til 

Kommunal landspensjonskasse (KLP). Ifølge kapittel 6 Økonomisk resultat. Vurdering og 

kommentar hadde kommunen i 2013 for andre året på rad et netto driftsresultat som lå innenfor 

grensen som framkommer ved beregninger foretatt for Kommunal- og moderniserings-

departementet9.  Beregningene indikerer at netto driftsresultat bør ligge på en til tre prosent av 

inntektene for at “formuesbevaringsprinsippet”10 skal være ivaretatt. Økonomistyringen hadde fått 

mer oppmerksomhet i enhetene, men fortsatt var det avdelinger med overforbruk i forhold til 

budsjettet. Kommunens bygninger var i mange tilfeller dårlig vedlikeholdt, og 

vedlikeholdsetterslepet var betydelig. 

 

Også årsmeldingen for 2013 inneholder kommentarer vedrørende de enkelte enhetene, og 

revisjonen nevner noe av den informasjonen som ikke går direkte fram av regnskapet. Fra Enhet 

oppvekst tar vi med at Lødingen barneskole hadde hatt større inntekt enn forutsatt på grunn av større 

utbetalinger av statsrefusjoner. Barnehagen i Lødingen hadde i 2013 utfordringer med lokalitetene 

og nye inntaksregler førte til åpning av ei ekstra avdeling. Et økende antall barn med særskilte behov 

har utløst ekstra ressursbehov. De nevnte faktorene bidro til et negativt årsresultat for barnehagen. 

Integrering og bosetting hadde høyere inntekter enn forventet som følge av økt bosetting, og i tillegg 

ble en ledig stilling ikke besatt. Voksenopplæringa fikk flere elever enn ventet, noe som førte til 

høyere bidrag enn budsjettert. I tillegg ble ansettelse i en ledig stilling utsatt til 2014. De nevnte to 

faktorene bidro til større overskudd enn budsjettert.  

 

Enhet NAV hadde ifølge årsmeldingen fem kommunale og tre statlige årsverk i 2013. Enhetslederen 

rapporterte om nøkternt forbruk og stort sykefravær, men enheten hadde ikke tatt inn vikar som 

kompenserte hele fraværet. Det høye sykefraværet blant de statlige ansatte førte til ekstra tilskudd 

fra staten til dekning av vikarutgifter. En annen konsekvens av fraværet var at kontoret ikke hadde 

fått jobbet så aktivt som ønsket overfor mottakerne av sosialhjelp, både med hensyn til økonomisk 

rådgivning og oppfølging for å få folk i arbeid eller aktivitet. Dermed hadde enheten heller ikke fått 

ned kostnadene på området. Enheten rapporterte om underforbruk på støttekontaktbudsjettet. 

Femten personer hadde fått vedtak om støttekontakt, men kommunen hadde manglet seks personer 

til disse stillingene. 

 

Driften innenfor alle områdene under enhet Helse og omsorg var ifølge årsmeldingen ikke 

tilnærmelsesvis styrt etter budsjett, men ut fra lovpålagte tjenester. Finansieringen av 

samhandlingsreformen gav negativ budsjettinnvirkning på driften av kommunens sykehjem og 

hjemmetjeneste. I tillegg førte tidlig utskrivning av pasienter fra sykehus til en merbelastning både 

på kompetanse og personale. Bruken av BPA11 hadde også vært en utfordring for enheten, både med 

hensyn til økonomi og personale. Endringer i finansieringsformen hadde ført til at kommunen fikk 

                                                 
9 St.prp. nr. 64 (2003 – 2004) Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 

(kommuneproposisjonen) Utskrift tatt 7.7.14. 
10 NOU 2004:22 “Velholdte bygninger gir mer til alle.”pkt. 6.1.1:…Et slikt prinsipp tilsier at man i de årlige 

budsjetter og regnskaper skal sørge for minst å opprettholde formuesverdien (egenkapitalen) i forhold til forrige 

balansedag.” Utskrift tatt 7.7.14. 
11 Brukerstyrt Personlig Assistanse  
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mindre overføringer. Innenfor rus- og psykiatrifeltet merket kommunen at behovet for tjenester økte. 

Beboerne på det statlige mottaket for asylsøkere utgjorde en annen gruppe som hadde behov for 

tjenester fra helse- og omsorgsenheten.  

 

Det framgår av årsmeldingen at enhet Utvikling i 2013 besto av avdelingene Administrasjon/ 

utvikling, Kultur, Næring, Samfunn, Brann, Drift og Havn. Lødingen Havn ble videreført som 

kommunalt foretak fra 1.1.2014. Kommunens areal og kai på Rødholmen ble solgt til privateid 

selskap i 2013. Mulig interkommunalt samarbeid med Narvik Havn KF var blitt “lagt på is” inntil 

videre. Avdeling Kultur rapporterte at kinoen hadde hatt nedgang i besøkstallet i 2013, mens 

biblioteket hadde hatt økning i utlånsvirksomheten. Utlån av e-bøker var økende, og biblioteket 

hadde derfor behov for nytt bibliotek- og utlånssystem. Også frivillighetssentralen og 

ungdomsklubben hadde hatt høyt aktivitetsnivå i 2013. Lødingen-hallen og bassenget med 

tilhørende utstyr trengte vedlikehold. Noe utstyr hadde også behov for oppgradering eller 

utskiftning. Avdeling Drift meldte at grave- og brøytemateriellet var delvis helt nedslitt og 

brøytetraktoren var kondemnert. Både Drifts- og vedlikeholdsseksjonen og Uteseksjonen hadde 

stort etterslep på grunn av lav bemanning og dårlig økonomi. Avdeling Samfunn hadde redusert 

restanselista for bygg- og oppmålingssaker, og håndtert flere store og resurskrevende prosjekter. 

Avdelingen hadde også startet et arbeid med å styrke kompetansen og øke produktiviteten ved 

tverrfaglig samarbeid. En halv stilling var avsatt til planarbeid. I påvente av realisering av 

brannsamarbeidet med Evenes og Tjeldsund kommuner hadde avdeling Brann ikke ansatt egen 

brannsjef. Avdelingen hadde manglet bemanning for å kunne utføre alle arbeidsoppgaver innen 

brannledelse, branntilsyn og annet forebyggende arbeid. Brannberedskapen ble ansett å være på et 

godt nok nivå vurdert mot gjeldende ROS-analyse12 og brannordning. Kjente utfordringer var 

knyttet til utstyrssiden og kompetansenivået, spesielt innenfor oljevern. 

 

Revisors vurdering 

Årsmeldingene for 2012 og 2013 er lagt fram for kommunestyret og informerer om forhold som 

ikke framgår av regnskapene. Vi vurderer kriteriet om framlegg av årsmeldinger som oppfylt. 

 

4.5 Rapportering gjennom året 

Revisors funn 

Tertialrapporteringer 2012 

I 2012 ble Tertialrapport – 1. tertial 2012 lagt fram for kommunestyret som referatsak ved sak 

054/12. Rådmannens innstilling til vedtak lyder slik: «Referatsaken tas til etterretning som den 

foreligger.» Innstillingen ble vedtatt. 

 

Tertialrapporteringer 2013 

Tertialrapportering 2013 – 1. tertial ble behandlet i kommunestyret 20.6.13 ved sak 38/13. 

Administrasjonen innstilling lød på at rapporten skulle tas til etterretning, og at alle enheter ble 

pålagt å drifte nøkternt ut året. Den overordnede målsettinga var minimum balanse ved årets slutt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Enhetene hadde pr 30.4.13 et samlet forbruk på vel 46 millioner 

kroner, og dette utgjorde 35,05 % av det samlede netto årsbudsjettet. Samme periode året før viste 

et forbruk på 37,1 % av årsbudsjettet. Enhetene var samlet i tilnærmet balanse, men noen enheter 

hadde merforbruk sammenlignet med budsjettet. Politisk ledelse og Sentraladministrasjonen burde 

klare å komme i balanse i løpet av året, mens Barnevern så ut til å bli betydelig dyrere enn 

budsjettert. Helse- og omsorg viste en årsprognose med et merforbruk på 3,4 millioner kroner. Enhet 

                                                 
12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
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Utvikling viste et lite merforbruk pr 1. tertial, og måtte ha et særskilt fokus på Driftsavdelinga hvor 

driften av kommunale veger lå an til et merforbruk på ca. kr 400 000. 

 

Tertialrapportering 2013 – 2. tertial ble behandlet i kommunestyret 24.10.2013 ved sak 58/13. I 

saksframlegget innstilte rådmannen på at alle enheter måtte pålegges å holde driften på et 

minimumsnivå ut året. Kommunestyret vedtok innstillingen. Det samlede forbruket pr 31.8. var 69,9 

% og hadde gått opp med 0,8 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2012. Totalt 

sett var enhetene omtrent i balanse med hensyn til budsjettet, men det var store variasjoner både 

mellom enhetene og internt innenfor hver enhet. For Politisk ledelse og Sentraladministrasjonen 

var resultatet pr 31.8. positivt, og administrasjonen ventet balanse i regnskapet ved årets slutt. 

Prognosen for Barnevern viste et samlet overforbruk ved utgangen av august på vel 0,5 millioner 

kroner. For Helse og omsorg var tendensen endret fra 1. tertial, og rapporten viste nå et driftsnivå 

som var for høyt sammenlignet med de vedtatte budsjettrammene. Enhet Utvikling viste også i denne 

rapporten et samlet merforbruk på ca. 400 000 kroner. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har en gang i 2012 og to ganger i løpet av 2013 rapportert til kommunestyret om 

den økonomiske utviklingen i kommunen. Vi vurderer kriteriet om rapportering gjennom året som 

i stor grad oppfylt. 

 

4.6 Konklusjon 

På grunnlag av revisors funn og vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Lødingen 

kommunes økonomistyring stort sett er i henhold til gjeldende regelverk, men vi anser det som en 

mangel at administrasjonen la fram tertialrapport bare en gang i 2012. 
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5 ØKONOMISK INTERNKONTROLL 

 

Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse 

med økonomisk internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter? 

 

 
 

5.1 Rolle- og ansvarsfordeling innenfor økonomisk internkontroll 

Revisors funn 

Revisjonskriterier  

 

Kommunen bør  

1. ha oppdaterte dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar, herunder kontrollansvaret 

på området økonomisk intern kontroll, som er egnet til å sikre at  

a. samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen 

b. samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling 

c. det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene 

2. utføre risikovurderinger som skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter 

3. ha skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir hvilke konkrete 

kontrollhandlinger som skal utføres av hvem og når på områdene: 

a. Utgifter 

i. lønn 

ii. kjøp av varer og tjenester 

iii. overføringer til andre 

b. Inntekter  

i. fakturering av varer og tjenester 

 barnehager/SFO 

 kulturskolen 

 leieinntekter 

 sykepengerefusjon 

 legetjenester  

 egenandel PLO-tjenester 

 fakturering av kommunale avgifter 

ii. oppfølging av fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner) 

4. dokumentere skriftlig avstemminger som er utført i løpet av året og i forbindelse med 

årsavslutningen 

5. på innkjøpsområdet ha skriftlige retningslinjer som  

a. skiller mellom ulike anskaffelsestyper  

b. har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer  

c. definerer ansvar og roller, spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i 

hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres  

d. tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen 

e. handterer endringsordrer og tilleggsarbeid 

f. angir rutiner for kontrollaktiviteter knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling 
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I prosjektets oppstartmøte opplyste økonomisjefen og avdelingslederen for regnskap at kommunen 

har lite dokumenter som viser rolle- og ansvarsfordeling innenfor økonomisk internkontroll. De 

opplever problemer med å få fullmakter/signaturer fra nye folk i organisasjonen, og svak forståelse 

for at fullmakter/signaturer må være skriftlige. Regnskapslederen opplyste at Lødingen kommune 

bruker regnskapssystemet Agresso hvor rollene som attestant og anviser er adskilt. Den som 

attesterer en faktura i dette regnskapssystemet, kan ikke anvise samme fakturaen. Regnskapslederen 

påpeker overfor attestanter at de må kjenne til at varen er kommet til kommunen, før de attesterer 

en faktura. Regnskapsavdelingen krever videre at fakturaer som er anvist manuelt, er signert av 

anviseren. Bilag som mangler nødvendige signaturer for attestasjon og/eller anvisning, blir ifølge 

regnskapslederen sendt i retur til enheten de kommer fra.  

 

Lødingen kommune har pr. september 2014 ikke noe reglement som viser rolle- og ansvars-

fordelingen innenfor økonomisk internkontroll. Rådmannen opplyser imidlertid til revisjonen at 

«Økonomihåndboka, delegeringsreglementet for myndighetsutøvelse mellom folkevalgte organ og 

direkte til rådmannen i Lødingen kommune behandles i kommunestyret 30.10.2014. Deretter følges 

dette opp med administrativt reglement.» Ifølge opplysninger fra rådmannen har kommunen heller 

ikke lederavtaler eller stillingsbeskrivelser for stillinger knyttet til økonomistyring og økonomisk 

internkontroll. Økonomihåndbok v.1.06 er utarbeidet våren 2013, og er ifølge kapittel 1.0 Forord 

«ment som en enkel innføring i grunnleggende begreper i kommuneregnskapet.». Håndboken 

inneholder kapitlene 1 Organisasjonen Lødingen kommune – regnskapet, 2 Momskompensasjon, 3 

KOSTRA og 4 Vedlegg. Vedleggene består av for eksempel registreringsskjemaer innenfor 

lønnsområdet og oversikt over variable lønnsarter. Etter at kommunen ifølge underkapittel 1.5 

Fakturaer innførte elektronisk fakturabehandling høsten 2009, skal alle fakturaer sendes 

kommunens postmottak for sanning. Hvis en leverandør sender faktura til feil adresse, er enheten 

ansvarlig for å gjøre leverandøren oppmerksom på dette. Økonomihåndboken viser i underkapittel 

1.6 hvordan elektroniske fakturaer skal attesteres og anvises. 

 

Reglement for anvisning til Lødingen kommune er utarbeidet av økonomisjefen med virkning fra 

01.01.2010. I pkt. 1 Overordnede rammer heter det at det skal foreligge anvisning før utbetaling 

skjer. Dette innebærer ifølge reglementet kontroll av faktura/timeliste fra den som har 

anvisningsmyndighet. Reglementet gjelder både for folkevalgte organer og for administrasjonen 

inkludert kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11. Ifølge pkt. 2 Formål er hensikten 

med reglementet å ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger. 

 

Pkt. 3 Retningslinjer sier bl. a. at den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer 

som skal attestere. Administrasjonssjefen blir delegert anvisningsmyndighet på alle områder, og 

hun/han kan videredelegere fullmakten fast eller for et avgrenset tidsrom. Den som er delegert 

anvisningsfullmakt fra administrasjonssjefen, kan også delegere fullmakten videre, enten fast eller 

for et avgrenset tidsrom.   

 

Ifølge pkt. 4 Skjema for delegering av anvisningsmyndighet skal den som delegerer 

anvisningsmyndighet fylle ut “Skjema delegert anvisning Lødingen kommune” i ett eksemplar, og 

sende det til økonomiavdelinga. Den delegerte anvisningsmyndigheten gjelder ikke før økonomi-

avdelinga har mottatt dette skjemaet. Kommunen har også utarbeidet Skjema melding opphør – 

delegert anvisning Lødingen kommune. Rådmannen skal på dette skjemaet melde om opphør av 

delegert anvisningsmyndighet for den det gjeldet, og angi datoen for når opphøret trer i kraft.  

 

Pkt. 5 Begrensninger i anvisningsmyndigheten sier at anvisningsmyndigheten ikke gjelder ved 

anvisning av egne regninger, eller i tilfeller hvor inhabilitet kan inntreffe. I slike tilfeller skal 

regningen anvises av overordnet anvisningsmyndighet. Videre skal samme person ikke anvise og 
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registrere regnskaps-/lønnsopplysninger. Samme person kan heller ikke attestere og anvise samme 

faktura/timeliste.  

Økonomiavdelinga skal ifølge pkt. 6 Opphør av anvisningsmyndighet ha melding straks en 

anvisningsmyndighet opphører ved opphør av tjenesteforhold eller andre former for endringer. Pkt. 

6 sier også at dersom utøvelsen av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller kravene som er 

skissert i reglementet, skal dette rapporteres til vedkommende leder. Anvisningsreglementet 

inneholder også pkt. 7 Attestasjon. Sju kulepunkter sier hva den som attesterer skal påse er 

oppfylt/tilstede, og når attestasjonsrutinen gjelder. Det er utarbeidet et eget skjema for delegering 

av bestilling og attestasjon innenfor et bestemt budsjettansvar.  

 

Punkt 8 Anvisning inneholder fem kulepunkter som viser hva den som anviser skal påse er tilstede/er 

oppfylt, og når anvisningsrutinen gjelder. Ved tilfeller hvor det et nødvendig å delegere 

anvisningsmyndighet til en stedfortreder skal rådmannen benytte Skjema melding stedfortreder – 

delegert anvisning Lødingen kommune. Skjemaet skal inneholde opplysninger om hvilken enhet det 

gjelder, tidsrom for delegeringen, navn på stedfortrederen, datering og enhetslederens signatur.  

 

Reglement for økonomisk internkontroll i Lødingen kommune er godkjent av kommunestyret den 

17.6.2010 ved sak 027/10. Reglementet er ifølge kapittel 1.1 Reglementets inndeling delt inn i de 

fire målkategoriene organisasjonskultur, produksjon av varer og tjenester, forvaltning og 

støttefunksjoner, og er ment å være politikernes redskap for å få etablert og håndhevet god 

økonomisk internkontroll. Reglementet er ikke ment å være tilstrekkelig for å få håndhevet en god 

økonomisk internkontroll, og forutsetter at det utarbeides egne kontrollrutiner for de forskjellige 

risikoområdene. Rutinene som blir utarbeidet må være skriftlige og forutsettes å bli sammenholdt 

med dette reglementet. 

 

Kapittel 1.2 Organisasjonskultur peker på at bedriftskulturen blant annet har betydning for hvor 

omhyggelig de ansatte er med hensyn til kontroll. Videre blir rådmannen tillagt hovedansvaret for 

at kommuneorganisasjonen utvikler en «sunn» bedriftskultur. Kommunens folkevalgte har også 

påvirkning på kulturen ved å legge premisser for utviklingen av organisasjonen ved hjelp av 

arbeidsbetingelser, retningslinjer og bestemmelser som vedrører arbeidsforholdene til kommunens 

ansatte.  

 

Kapittel 1.3 Produksjon av varer og tjenester omhandler lønnsrutiner, kjøp av varer og tjenester, 

overføring til andre, desentral tjenesteyting, fakturering av varer og tjenester og oppfølging av 

fordringer. Kapittel 1.4 Forvaltning er delt i finansforvaltning, sikring av egne verdier, sikring av 

informasjon, sikring av andres verdier, bruk/ivaretakelse av kommunens materiell og kommunale 

garantier. Begge kapitlene inneholder generelle kommentarer omkring målene for de forskjellige 

oppgavene, og hvilke rutiner kommunen bør utarbeide for å sikre at målene blir nådd. 

 

Kapittel 1.5 Støttefunksjoner omhandler budsjett, kommuneregnskap og skatteregnskap. For 

budsjettdelen heter det bl.a. at «Kommunens hovedmål og strategiske planer skal gjennom 

budsjettarbeidet bearbeides videre i et system der ressursene fordeles og gi grunnlag for operative 

tiltak og nærmere koordinering.» Videre beskriver kapitlet både budsjettets oppgaver, hvordan det 

skal innrettes og hvordan budsjettarbeidet skal organiseres.  Kommuneregnskapet skal føres i 

samsvar med god kommunal regnskapsskikk, og «skal gi støtte til beslutninger om drift, 

investeringer og intern kontroll i alle kommunale ledd». Regnskapet skal gi tilstrekkelig god 

informasjon om ressursbruken ved alle virksomheter og aktiviteter, og skal alltid være ajour så langt 

det er mulig. Skatteregnskapet skal føres i overensstemmelse med tilhørende instruks, og være 

tilfredsstillende ajour til enhver tid. Økonomireglementet forutsetter at kommunen utarbeider 

rutinebeskrivelser også for føring av skatteregnskapet.  
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I Reglement for økonomisk interkontroll inngår også Etiske retningslinjer. Retningslinjene 

inneholder sju punkter med krav, anbefalinger og oppfordringer til folkevalgte og ansatte i Lødingen 

kommune. Både folkevalgte og ansatte har plikt til å etterleve prinsippet om redelighet, ærlighet og 

åpenhet. Det blir trukket fram at medarbeiderne er forvaltere av samfunnets fellesmidler, og at det 

dermed stilles høye krav til den enkeltes etiske holdninger i deres virksomhet i kommunen. 

Habilitetsbestemmelsene og bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven blir også omtalt. I 

tillegg omtales blant annet mottak av gaver, reiser, innkjøpsrutiner og rabattordninger. Bruk av 

kommunens maskiner, biler og annet utstyr skal skje i samsvar med fastsatte retningslinjer. 

Uregelmessigheter og mistanke om slike skal rapporteres til nærmeste overordnede, som igjen skal 

ta saken opp med avdelingssjef eller rådmann. Oppfølgingen av mislighetssaker skal rapporteres til 

kommunerevisjonen. 

 

I tilknytning til de forannevnte kapitlene 1.3 og 1.4 har kommunen utarbeidet Rutiner knyttet til de 

enkelte områder i reglementet for økonomisk intern kontroll. Rutinene omfatter de 13 områdene 

lønn, kjøp av varer og tjenester, overføring til andre, desentraltjenesteyting, fakturering av varer og 

tjenester, oppfølging av fordringer, finansforvaltning, sikring av egne verdier, sikring av andres 

verdier, sikring av informasjon, bruk og ivaretakelse av kommunalt materiell, budsjettet og 

kommuneregnskapet. Vi refererer her de rutinene som gjelder område 2 Kjøp av varer og tjenester 

hvor det er utarbeidet rutiner for fem områder: Behovsvurdering, bestilling/rekvirering av varer og 

tjenester, mottak og kontroll av varer og tjenester, mottak og kontroll av inngående faktura og 

betaling, bokføring og etterkontroll. Område 3 Overføring til andre inkluderer fem underområder 

som har fått sine rutiner: vedtak om fordeling av midler, anmodning om utbetaling fra 

søker/godkjenning av vilkår for utbetaling, utarbeidelse av bilag/attestasjon og kontroll ved 

saksbehandler/anvisning, registrering i regnskapet/utbetaling og kontroll ved årsavslutning 

vedrørende udisponerte midler. 

 

Revisors vurdering 

Lødingen kommune har forholdsvis oppdaterte dokumenter i anvisningsreglementet og reglementet 

for økonomisk internkontroll, men mangler et delegasjonsreglement eller lignende som viser 

fordelingen av roller og ansvar innen økonomisk internkontroll. Dette gjør det også vanskeligere å 

sikre at det ikke hefter inhabilitet ved de ansatte som er involvert i kontrollhandlingene. Kommunens 

regnskapssystem som hindrer at samme person attesterer og anviser, bidrar på sin side til bedre 

fordeling av roller og ansvar. Vi vurderer revisjonskriteriet om oppdaterte dokumenter med 

beskrivelse av rolle- og ansvarsfordelinger innenfor økonomisk internkontroll som delvis oppfylt. 

 

 

5.2 Risikovurderinger 

Revisors funn 

Revisor har fått opplyst hos regnskapslederen at det foreligger lite skriftlige risikovurderinger. Til 

tross for manglende skriftlige risikovurderinger har kommunen gjort tiltak for å minske risiko for at 

uønskede hendelser skal finne sted, og har utarbeidet blant annet det tidligere nevnte Reglement for 

anvisning til Lødingen kommune. Ifølge regnskapslederen gjør god kjennskap til folk og forhold at 

kontrollene fungerer. Regnskapslederen har i samtale med revisjonen nevnt risikoen for at en faktura 

ikke blir sendt til postmottaket slik rutinen tilsier, men i stedet blir liggende f. eks. i en eske eller i 

en bok. Da kan feilutbetalinger forekomme eller forsinkelser oppstå. Ved utbetalinger via bank er 

det alltid to personer som bekrefter at utbetalingen er korrekt. Videre stiller alltid økonomiavdelinga 

spørsmål ved innkjøp som ikke er «A4». Ved for eksempel innkjøp av IT-utstyr blir faktura sendt 

til IT-avdelinga for registrering av innkjøpte PC-er, nettbrett mv. Etter slik registrering sender IT-

konsulenten deretter faktura videre til den aktuelle enheten for anvisning. 
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Revisors vurdering 

Kommunen mangler skriftlige risikovurderinger. God personlig kunnskap om risikoforhold er en 

sårbar faktor som ikke kan erstatte skriftlige risikovurderinger. Revisor vurderer kriteriet om 

skriftliggjorte risikovurderinger som ikke oppfylt.  

 

5.3 Skriftlige rutinebeskrivelser 

Revisors funn 

Generelt 

I tilknytning til kapitlene 1.3 og 1.4 i Reglement for økonomisk internkontroll i Lødingen kommune 

har kommunen utarbeidet Rutiner knyttet til de enkelte områder i reglementet for økonomisk intern 

kontroll. Rutinene omfatter de 13 områdene lønn, kjøp av varer og tjenester, overføring til andre, 

desentral tjenesteyting, fakturering av varer og tjenester, oppfølging av fordringer, 

finansforvaltning, sikring av egne verdier, sikring av andres verdier, sikring av informasjon, bruk 

og ivaretakelse av kommunalt materiell, budsjettet og kommuneregnskapet. Vi refererer her de 

rutinene som gjelder område 2 Kjøp av varer og tjenester hvor det er utarbeidet rutiner for fem 

områder: Behovsvurdering, bestilling/rekvirering av varer og tjenester, mottak og kontroll av varer 

og tjenester, mottak og kontroll av inngående faktura og betaling, bokføring og etterkontroll. 

Område 3 Overføring til andre inkluderer fem underområder som har fått sine rutiner: vedtak om 

fordeling av midler, anmodning om utbetaling fra søker/godkjenning av vilkår for utbetaling, 

utarbeidelse av bilag/attestasjon og kontroll ved saksbehandler/anvisning, registrering i 

regnskapet/utbetaling og kontroll ved årsavslutning vedrørende udisponerte midler. 

 

Økonomihåndbok v.1.06 er utarbeidet våren 2013, og er ifølge kapittel 1.0 Forord «ment som en 

enkel innføring i grunnleggende begreper i kommuneregnskapet.». Håndboken inneholder kapitlene 

1 Organisasjonen Lødingen kommune – regnskapet, 2 Momskompensasjon, 3 KOSTRA og 4 

Vedlegg. Vedleggene består av registreringsskjemaer innenfor lønnsområdet og oversikt over 

variable lønnsarter. Etter at kommunen ifølge underkapittel 1.5 Fakturaer innførte elektronisk 

fakturabehandling høsten 2009, skal alle fakturaer sendes kommunens postmottak for skanning. 

Hvis en leverandør sender faktura til feil adresse, er enheten ansvarlig for å gjøre leverandøren 

oppmerksom på dette. Økonomihåndboken viser i underkapittel 1.6 hvordan elektroniske fakturaer 

skal attesteres og anvises. 

 

Utgifter 

Lønn 

Reglement for økonomisk internkontroll inneholder flere rutiner på utgiftsområdet, blant annet 

kapittel 1 Lønnsområdet. Området omfatter delrutiner som Anvisning av lønn, Fast/variabel lønn, 

Forskudd på lønn, Reiseregninger, Sykefravær, Permisjoner og Annet fravær. Rapporten refererer 

i det etterfølgende noen utdrag fra de enkelte rutinene. 

 

Alle lønnsutbetalinger skal ha bakgrunn i anvisning fra en person med anvisningsmyndighet. Fast 

månedslønn kan utbetales etter stående anvisning for ett kalenderår av gangen. Alle ansatte i 

Lødingen kommune skal være tilknyttet en stillingshjemmel som er enten fast eller midlertidig, og 

kommunen skal ha et stillingshjemmelregister. Inn- og utmeldinger av både faste og midlertidige 

lønnstakere skal være skriftlig. Lønnsforskudd kan utbetales en gang pr måned, skal søkes skriftlig 

og være attestert av en person med attestasjonsmyndighet innenfor det aktuelle ansvarsområdet. En 

arbeidstaker kan få utbetalt reiseforskudd ved tjenestereiser, og må innen 14 dager etter reisen levere 

reiseregning på fastsatt blankett med dokumentasjon for de medgåtte utgiftene. Reiseregningen skal 
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underskrives av arbeidstakeren og leveres til attestasjon og anvisning. Lønningskontoret er ansvarlig 

for at refusjonskrav vedrørende sykemeldte arbeidstakere sendes NAV. Mottatte refusjoner skal 

kontrolleres og føres i regnskapet. Melding om eventuelt lønnstrekk ved permisjon skal sendes fra 

ledelsen til søkeren, arbeidsplassen og lønningskontoret. 

 

KomRev NORD har muntlig fått opplyst fra regnskapslederen at ved de månedlige lønnskjøringene 

skal alle avdelinger sjekke om alle personopplysninger er korrekte. Dersom den som sjekker 

oppdager avvik, skal vedkommende rapportere hvilke avvik som forekommer. Uten rapporteringer 

går lønnskjøringene automatisk. Alle avdelinger må ta ut rapport og signere på at den er kontrollert 

og funnet i orden. 

 

Kjøp av varer og tjenester 

Kapittel 2 Kjøp av varer og tjenester i Reglement for økonomisk internkontroll er delt i fem 

delrutiner: Behovsvurdering, Bestilling/rekvirering av varer og tjenester, Mottak og kontroll av 

varer og tjenester, Mottak og kontroll av inngående faktura og Betaling, bokføring og etterkontroll. 

Den som skal bestille en vare, må alltid foreta behovs- og kvalitetsvurdering før bestillingen 

gjennomføres. Hvis innkjøpet er omfattet av den fylkeskommunale innkjøpsordningen, må 

anskaffelsen foregå i henhold til denne ordningen. Bestilling av varer må kunne dokumenteres, 

enten ved rekvisisjonsblankett, kopi av skriftlig ordre (f. eks e-post) eller et notat dersom varen er 

bestilt pr telefon. 

 

Skriftlige rutiner for kontrollhandlinger vedrørende kjøp av varer og tjenester finner vi også i 

«Reglement for anvisning til Lødingen kommune13». Punkt 7. Attestasjon inneholder bestemmelser 

om at den som attesterer skal påse at leveringen er i samsvar med bestillingen. Mottatt vare eller 

utført tjeneste skal være i samsvar med fakturaen, og pris og betalingsbetingelse skal være i henhold 

til innkjøpsavtale. Arbeidet må være utført og timetallet skal være korrekt. Anvisningsblanketten 

må være utfylt og varen må være inventarført i de tilfellene hvor det er aktuelt. Attestasjonsrutinen 

gjelder både ved manuell og elektronisk attestasjon. Ifølge punkt 8. Anvisning skal den som anviser 

påse at disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden. Attestasjon og 

kontroll skal være foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven. Den som anviser må også 

påse at det er budsjettmidler, og at det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som 

legger bindinger på budsjettmidlene ut driftsåret. Anvisningsrutinen gjelder både ved manuell og 

elektronisk anvisning.  

 

Overføringer til andre 

I Reglement for økonomisk internkontroll gjelder kapittel 3 Overføring til andre. Kapitlet er delt i 

rutiner for de fem hovedområdene Vedtak om fordeling av midler, Anmodning om utbetaling fra 

søker/godkjenning av vilkår for utbetaling, Utarbeidelse av bilag/attestasjon og kontroll ved 

saksbehandler/anvisning, Registrering i regnskapet/utbetaling og Kontroll ved årsavslutning 

vedrørende udisponerte midler. En kort gjennomgang av rutinene viser at fordeling av midler skal 

skje i henhold til de retningslinjene som gjelder for den enkelte ordningen. Utbetaling skal kun skje 

dersom vilkårene for utbetaling er oppfylt. Ved anvisning skal det foreligge utskrift av vedtak som 

dokumenterer utbetalingen. Anvisningen skal inneholde mottakerens bankkontonummer. 

Utbetalingen skal registreres straks den er mottatt av økonomiavdelingen. Ifølge opplysning fra 

regnskapsleder/økonomisjef skal det ikke forekomme overføring til andre uten anvisning. 

 

Kapittel 7 Finansforvaltningen inneholder fem delrutiner. Vi gjengir enkelte punkter i noen av 

delrutinene. Delrutinen Betalingsformidling sier at betaling av faktura skal skje ved forfall slik at 

                                                 
13 Reglementet gjelder fra 1.1.2010. 
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rentetap/morarenter unngås. Videre skal det foretas avstemming mellom leverandørregister og 

regnskap minimum fire ganger i året. Utlån/etableringslån inneholder blant annet bestemmelser om 

at utlån bare kan skje etter vedtak i et bemyndiget organ. Ved etablering av utlån må lånevilkårene 

framkomme, og utbetaling av lån må ikke skje før sikkerhetsstillelsen er i orden.  

 

Innholdet i kapittel 13 Kommuneregnskapet gjelder Regnskapsføring, Aktivering/avskriving, 

Avstemming og Oppbevaring av regnskapsmateriell. Regnskapsføring skal følge «God kommunal 

regnskapsskikk». Regnskapet skal føres i henhold til bestemmelsene i kommuneloven og forskrifter 

gitt i medhold av kommuneloven.  

 

Inntekter  
Ifølge kapittel 13 Kommuneregnskapet i Reglement for økonomisk internkontroll skal åpenbart 

feilaktige faktura-/korreksjonsbilag stoppes av regnskapsansvarlig som melder tilbake til 

anvisningsansvarlig.  

 

Innenfor kapittel 5 Fakturering av varer og tjenester i Reglement for økonomisk internkontroll er 

det seks delrutiner for området Fast fakturering. Rutinene gjelder Ajourhold av avgiftstyper/satser, 

Registrering/ajourhold av variable data, Utskriving av fakturaer, Kontering i kundereskontro og 

driftsregnskap, Innbetaling og Avstemming og kontroll. I det etterfølgende gjengir vi kort noe av 

innholdet i noen av de nevnte rutinene. 

 

For Tilfeldig fakturering inneholder reglementet til sammen ni punkter, og vi refererer her noen 

av dem: Ved mottak av bestilling skal det registreres skriftlig hva som er bestilt og hvem som skal 

ha faktura. Fakturagrunnlag fylles ut og signeres. Etater med tilgang på å registrere variabler i 

faktureringssystemet sørger for at fakturagrunnlaget blir registrert på vedkommende kunde. 

Begrunnelse for korrigering av faktura skal vedlegges regnskapet. Det foretas månedlig kontroll 

med innbetaling av manuelt utstedte fakturaer. Det skal foretas avstemming mellom 

faktureringssystemet og regnskap minimum hvert kvartal. 

 

Barnehager/SFO er ikke spesielt nevnt i det økonomiske internkontrollreglementet. Vi har fått 

muntlig beskrevet fra administrasjonen i Lødingen kommune hvordan inn-/ utmelding og 

fakturering foregår på dette området. Ved tildeling av plass i enten barnehage eller SFO sender 

styrer/enhetsleder innmelding til faktureringssystemet. Økonomiavdelingen skal også ha melding 

fra styrer/enhetsleder når en tildelt plass ikke lenger er i bruk. Ubetalte fakturaer går til innfordring. 

Lødingen kommune har et innfordringsprogram som heter ERP-innfordring14, og som etter 

administrasjonens vurdering fungerer bra. Alt som blir utfakturert, «hopper over» til dette systemet 

ved hjelp av automatisert saksbehandling dersom fakturaene ikke blir betalt. Det er 

styrerne/enhetslederne i barnehage/SFO som har ansvar for å undersøke om alle barn som har fått 

tildelt plass er innmeldt i faktureringssystemet, slik at enhetene får de inntektene de skal ha. 

 

Kulturskolen  

Lødingen kommune har et kulturskoletilbud som etter hva revisjonen har fått opplyst, omfatter 

skolekorps og direksjon. Det er rektor på barneskolen som har ansvar for å sende inn- og 

utmeldinger av kulturskoleelevene til kommunens faktureringssystem. 

 

 

Leieinntekter  

                                                 
14 Leveres av EVRY, innfordring i hht. inkassoloven og skattebetalingsloven. 

Kilde: https://evry.no/tjenester/forretningslosninger/erp/hr-losninger/erp-innfordring/ Utskrift 3.10.14 

https://evry.no/tjenester/forretningslosninger/erp/hr-losninger/erp-innfordring/
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Kommunen leier ut boliger og næringsbygg. Når et nytt leieforhold blir inngått, sender utleier kopi 

av husleiekontrakten til fakturaavdelingen som registrerer kontrakten, og legger den til fast 

fakturering. Etter hva revisjonen har fått opplyst fra kommunen, er ikke denne rutinen skriftlig. 

 

Sykepengerefusjon  
Kommunen har dokumentert en rutinebeskrivelse vedrørende sykepengerefusjon, der vi anser 

følgende som relevant beskrivelse av kontrollhandlinger: Syke- og egenmeldinger mottas fra 

avdelingene. Sykemeldinger som blir levert seint inn, innhentes og oversendes NAV før fristen til 

å søke refusjon går ut. Dersom en arbeidstaker urettmessig har fått utbetalt lønn under sykdom, 

bistår avdelingsleder lønn med å utarbeide avtale om tilbakebetaling av beløpet som er for meget 

utbetalt, mens avdelingen der arbeidstakeren er ansatt, har ansvar for kommunikasjonen med 

arbeidstaker. Med bakgrunn i registrert fravær søker kommunen refusjon hos NAV for kronisk syke, 

pleiepenger, fødsels- og sykepenger. Kravene inntektsføres direkte på den avdelingen de tilhører. 

Kundereskontroen til NAV gjennomgås hver 2. eller 3. måned og sjekkes om eventuelle avvik er 

reelle, eller om det er manglende innbetalinger som må purres på. Eventuelle avvik på 

kundereskontroen føres tilbake til driften på avdelingen. Når en arbeidstaker blir friskmeldt eller 

maksdato for sykepenger blir nådd, gjennomgår lønnsavdelingen reskontroen og gjennomfører 

eventuelle purringer eller tilbakeføring til drift. Reskontroen blir da ført tilbake til null.  

  

Lødingen kommune har et lønnssystem for fastsetting av sykepengegrunnlaget som ivaretar 

Folketrygdens øvre grense på seks ganger grunnbeløpet. Dette medfører at ingen ansatte i 

kommunen får høyere sykepengegrunnlag enn det folketrygden legger til grunn for utbetalingen av 

refusjon. Folketrygden yter feriepenger av sykepenger som er utbetalt til en arbeidstaker for de 

første 48 sykepengedagene i opptjeningsåret, men Lødingen kommune betaler feriepenger utover 

dette dagtallet. Etter hva revisjonen får opplyst, skjer utbetalingen uten at kommunestyret har fattet 

vedtak om det. Revisjonen har også fått opplyst at lønnsavdelingen i kommunen har rutiner som 

sikrer at krav om refusjon for utbetalte sykepenger blir sendt NAV i rett tid. Vi har imidlertid ikke 

fått rutinene dokumentert. Lønnsavdelingen skal også ha rutiner som sikrer at mottatte 

refusjonsbetalinger blir kontrollert mot de innsendte kravene, men heller ikke disse rutinene er 

dokumentert. 

 

Inntekter fra legetjenester består ifølge opplysninger fra økonomisjef/regnskapsleder av de 

egenandelene pasientene betaler. Revisjonen har tidligere fått opplyst at ved legebesøk kan personer 

som ikke har penger tilgjengelig få utlevert en giro til innbetaling av egenandelen. Vi har i ettertid 

fått opplyst at legekontoret ikke skal levere ut giroer, men sende faktureringsgrunnlaget til 

fakturaavdelingen. Vi har ikke fått svar på vårt spørsmål om hvordan kommunen sikrer at allerede 

utleverte giroer blir registrert som fordring på hver enkelt skyldner. Øvrige betalinger av 

egenandeler blir registrert som inntekt i kommunens regnskap ut fra oppgaver fra legekontoret. 

 

Egenandel PLO-tjenester består blant annet av egenandeler fra omsorgsboliger, trygghetsalarmer, 

matombringinger og hjemmehjelp. Egenandelene blir fakturert månedlig. Det er saksbehandler ved 

helse- og omsorgsavdelingen som har ansvar for at nye brukere av PLO-tjenestene blir registrert i 

faktureringssystemet, og for å kontrollere at alle tjenestene blir utfakturert. 

 

Vederlagsberegning gjelder både for personer som har fått vedtak om langtidsopphold i institusjon, 

og for de som er innvilget korttidsopphold. Vederlag for beboere med vedtak om langtidsopphold 

blir beregnet av institusjonen, som sender opplysningene til NAV. NAV trekker vederlaget, også 

kalt egenandelen, av beboerens trygdeytelse. Korttidsopphold i institusjon gjelder ifølge 

administrasjonen i kommunen gjerne døende personer som er utskrevet fra sykehus. I slike tilfeller 

bør faktureringen skje så raskt som mulig, før dødsboet blir gjort opp. Lødingen kommune opplyser 
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at de ikke har hatt tilfeller hvor et dødsbo har blitt gjort opp før vederlaget er fakturert, og kommunen 

har heller ikke måttet regnskapsføre tap på uoppgjorte vederlag de siste to årene15.  

 

Fakturering av kommunale avgifter  

Ifølge Reglement for økonomisk internkontroll, rutine for Fast fakturering er det Teknisk etat som 

har ansvaret for grunnlagsregistrering av alle kommunale avgifter. Økonomiavdelingen skal 

ajourholde registrene etter oppgaver fra Teknisk etat. Det skal foretas en årlig gjennomgang av 

eiendomsregisteret for å kontrollere at alle eiendommer skal betale avgift er med. De som har fått 

installert vannmålere, skal lese av målerne minimum en gang pr år. Dersom en vannmåler ikke blir 

lest av minst en gang i året, skal kommunen utstede a kontoregning med grunnlag i siste års forbruk. 

Når en person ringer inn eller returnerer en faktura på grunn av feil utfakturering, skal en 

begrunnelse for endringen legges ved regnskapet. 

 

Den enkelte etat er for øvrig ansvarlig for grunnlagsregistreringen av data, enten de gjør arbeidet 

selv eller overlater registreringen til økonomiavdelingen. Etatene skal motta debetjournal for å 

kunne kontrollere de utfakturerte beløpene i forhold til grunnlagsregisteret. 

 

Lødingen kommune bruker forsystemet Gemini Arena som består av de tre modulene Gemini 

Kunde, Gemini Gebyr og Gemini Hendelse. Kommunen, ved tjenesten Utvikling avdeling Samfunn, 

har beskrevet de tre modulene og vi referer beskrivelsene i de etterfølgende avsnittene:  

 

«Gemini Kunde leverer kontinuerlig informasjon om kunder basert på rolle, fag og nøkkel. 

Informasjonen om kundene hentes fra tilknyttede sentrale registre (Matrikkelen)16. I 

hovedsak benytter kommunen bare informasjon fra de nevnte registrene, men et 

unntaksregister er også tilgjengelig for å håndtere avvik.  Alle koblinger oppdateres 

automatisk og regelmessig basert på aktuell tilgjengelighet. Endringer av forutbestemte 

roller, som for eksempel eier, blir varslet via modulen Gemini Hendelse. Konsistens og 

gyldighet på egne data kontrolleres og varsles tilsvarende.   

 

Gemini Gebyr er et forsystem i forhold til forvaltning av kommunale eiendomsgebyr. Et 

gebyr knyttes til gebyrobjektet som består av eiendom med påstående bygg og betaler. Gebyr 

beskrives som standardgebyr med tilhørende enhetspris eller som funksjonsgebyr som er 

dynamiske på den måten at pris, grunnlag og tekst gjøres avhengig av parametere og 

eventuelle andre gebyr som er registrert på det aktuelle gebyrobjektet. 

 

Gemini Hendelse håndterer hendelser og utvalgte data som så sendes mellom applikasjoner. 

Slike hendelser sendes automatisk fra en applikasjon til en annen når nye data eller endring 

av data vil kunne få betydning for og kreve tiltak i en annen applikasjon. Autorisert bruker 

vil dermed kunne utføre nødvendige tiltak ut fra sendt hendelse og samtidig kvittere ut at 

aksjon er iverksatt. På denne måte ivaretas og dokumenteres arbeidsprosesser på en bedre 

måte samtidig som noe av dataflyten vil automatiseres. Alle henvendelser er tilgjengelig for 

lesing, men kun autoriserte brukere kan sjekke disse ut.» 

 

Tjenesten Utvikling, avdeling Samfunn har etablert rutiner for å fange opp nybygg som brukere av 

tjenester innenfor vann og avløp. Rutinene er ikke skriftlige, men revisjonen refererer her tjenestens 

beskrivelse: «Avdelingen fanger opp nye brukere innenfor vann- og avløpssektoren gjennom 

tverrfaglig «samhandling». Alle søknader eller meldinger om tiltak, nybygg, tilbygg med videre blir 

                                                 
15 Revisjonen har i sin spørsmålsstilling avgrenset den etterspurte perioden til to år. 
16 Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom som bygninger, boliger og adresser. Kilde: Kartverket 
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forelagt vann- og avløpsavdelingen (VA) for registrering og uttalelse. For alle tiltak som omfatter 

nybygg/nye tilknytninger må det sendes inn «Søknad om sanitærabonnement» som saksbehandles 

av VA-avdelingen. Matrikkelfører skal se til at søknader er korrekt utfylt. Dvs. at både eksisterende 

bruksareal (BRA) og eventuelt nytt areal/tilleggsareal og samlet BRA legges inn i matrikkelen.» 

 

Fakturagrunnlaget blir ca. 1.4. hvert år importert fra Gemini Arena, og faktura sendes ut til 

forbrukerne av kommunens vann- og avløpstjenester to ganger årlig.  

 

Oppfølging av fordringer  

I Reglement for økonomisk internkontroll inneholder kapittel 6 Oppfølging av fordringer de ti 

delrutinene Faktura ikke betalt, Morarente/Gebyr, Oversending til forliksrådet, Utleggstrekk, 

Tvangssalg/begjæring av tvangsauksjon, Kontroll av restanser, Avstemming av regnskap og 

reskontro, Skattekrav, Krav knyttet til refusjoner og tilskudd og Avskrivning av fordringer.  Vi 

omtaler de rutinene vi finner mest relevante for vår rapport, og i noen av de gjennomgåtte rutiner 

tar vi bare med de punktene som er mest aktuelle. Delrutinen Faktura ikke betalt inneholder 

bestemmelsen om at det skal purres på faktura som ikke er betalt, purring sendes to uker etter forfall. 

Ved ikke betalt etter purring sendes påkrav med varsel om oversendelse til inkasso/ forliksråd. 

Utleggstrekk skal ifølge rutinen etableres for alle fordringer hvor det er hjemmel tilstede og hvor 

dette anses som beste måte å få inn fordringen på. Rutinen Kontroll av restanser innebærer 

produksjon av månedlige restanselister slik at det kan føres nødvendig kontroll med utviklingen av 

restansene. Avstemming av regnskap og reskontro tilsier avstemming mellom reskontro i regnskapet 

og reskontro i faktureringssystemet minst fire ganger pr år. Krav knyttet til refusjoner og tilskudd er 

en delrutine hvor vi blant annet finner bestemmelsene om at den enkelte etat er ansvarlig for at krav 

sendes innen gitt tidsfrist og at á konto tas ut i størst mulig grad. Etatene har ansvar for å følge opp 

manglende betaling av refusjonskrav. Oppfølgingen skal foretas minst pr. 1.4. og 1.10. Ifølge 

rutinen Avskriving av fordringer skal uerholdelige fordringer avskrives ved gjennomgang av 

restanselistene. Gjennomgang av restanselistene skal foretas minst en gang pr. år.  

 

Revisors vurdering 

På utgiftssiden vurderer revisjonen Reglement for økonomisk internkontroll og Reglement for 

anvisning til Lødingen kommune som skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og 

angir nokså konkrete kontrollhandlinger. På inntektssiden har kommunen noen skriftlige rutiner, 

mens andre rutiner på området er muntlig beskrevet overfor revisjonen. Noen av de skriftlige 

rutinene revisjonen har fått dokumentert, er praktiske anvendbare, mens andre er utformet på en 

måte som gjør det vanskelig å oppfatte hvem/hvilken person i organisasjonen som er ansvarlig for 

de beskrevne handlingene. På denne bakgrunn vurderer vi revisjonskriteriet om at kommunen skal 

ha praktisk anvendbare skriftlige rutinebeskrivelser av kontrollhandlinger, som delvis oppfylt. 

 

5.4 Skriftlige avstemminger 

Revisors funn 

KomRev NORD har ved revisjon av Lødingen kommunes regnskap konstatert at avstemminger og 

dokumentasjon av balansekontoer er blitt bedre de senere årene, og for 2013 var dette 

tilfredsstillende utført. Avstemming av de mest vesentlige bankkontoene blir utført løpende 

gjennom året, og avstemmingene blir godt dokumentert. Momskompensasjon og ordinær 

merverdiavgift blir avstemt og dokumentert annenhver måned. Når det gjelder Årsoppgave 

arbeidsgiveravgift og kontrolloppstillingen tilknyttet den, har regnskapsrevisjonen avdekket en del 

avvik. Avstemminger på lønnsområdet/mellom lønn og hovedbok blir ifølge administrasjonen kun 

foretatt ved årsoppgjøret. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift blir avstemt annenhver måned før 
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innbetaling til staten. Administrasjonen opplyser også at utestående fordringer blir kontrollert og 

fulgt opp fortløpende gjennom året. Kommunen foretar en vurdering av utestående fordringer ved 

årsskiftet, og setter av midler til tap på fordringer. Det foreligger få avstemminger vedrørende 

sykepengerefusjoner. Kommunen har dokumentert at hovedbok stemmer med reskontro og hvilket 

beløp som er utestående hos NAV pr 31.12.13.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer revisjonskriteriet om skriftlig dokumenterte avstemminger som delvis oppfylt. 

 

5.5 Skriftlige retningslinjer for innkjøp 

Revisors funn 

Revisjonen har fått opplyst at Lødingen kommune hittil ikke har hatt egne skriftlige retningslinjer 

for innkjøp, men kun forholdt seg til bestemmelsene i Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen 

har imidlertid et nytt økonomireglement under utarbeidelse, og innkjøpsrutiner kommer til å være 

en del av dette reglementet. 

 

Revisors vurdering 

Mangelen på skriftlige retningslinjer for innkjøp som blant annet definerer ansvar og roller ved 

innkjøp, hvilke innkjøp som kan gjøres av resultatenhetene og hvilke kontrollaktiviteter som skal 

utføres ved bestilling, varemottak og betaling, gjør at revisjonen vurderer revisjonskriteriene på 

dette området som ikke oppfylte. 

 

5.6 Konklusjon 

Med bakgrunn i revisors funn og vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Lødingen 

kommune ikke i tilstrekkelig grad har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med 

økonomisk internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter. 
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6 UTVIKLING OG VEDLIKEHOLD AV KOMPETANSE 

 

Treffer kommunen tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse 

til å ivareta god økonomisk internkontroll og god økonomistyring? 

 

 
 

6.1 Revisors funn og vurderinger 

Revisors funn 

Kommunen gir pr oktober 2014 ikke opplæring/veiledning i risikoanalyser til ansatte med intern-

kontrollansvar, men rådmannen opplyser at slik opplæring er under utvikling. Videre opplyser 

rådmannen at kommunen gir ansatte opplæring i utføring av kontrollhandlinger, men revisjonen har 

ikke fått beskrevet hvordan opplæringen blir gitt. Rådmannen opplyser også at ansatte med ansvar 

for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll får informasjon om endringer 

i regelverk vedrørende dette saksfeltet. Revisjonen har ikke fått opplyst hvordan informasjonen blir 

videreformidlet til de aktuelle ansatte. Ansatte med arbeidsoppgaver og ansvar innenfor saksfeltet 

får heller ikke informasjon om organisasjonsendringer som har betydning for det økonomiske 

internkontrollansvaret. 

 

Lødingen kommune har inntil oktober 2014 ikke lagt vekt på kunnskap om økonomisk 

internkontroll ved rekruttering til stillinger som er tillagt slike oppgaver og ansvar. Rådmannen 

kommenterer til revisjonen at det har vært lite nyansettelser de siste årene, men at spørsmål om slike 

kunnskaper med fordel kan innarbeides i kommunens stillingsannonser og i intervjuskjema for 

nyansettelser. 

 

Kommunen har pr oktober 2014 ikke utarbeidet en kompetanseutviklingsplan for ansatte med 

ansvar for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll. Ifølge rådmannen er 

medarbeidersamtaler i 2013/2014 samt kommunens kompetanseplaner grunnlag for en slik plan. En 

kompetanseutviklingsplan er tenkt drøftet i årsskiftet 2014/2015. 

 

Revisors vurderinger 

Revisjonen vurderer opplysningene vedrørende opplæring/veiledning i gjennomføring av risiko-

analyser og kontrollhandlinger, samt informasjon om endringer og regelverk og/eller organisasjon, 

til at revisjonskriteriene på dette området i liten grad er oppfylt. 

 

Revisjonskriterier  

 

1. Ansatte med ansvar for planlegging og/eller gjennomføring av økonomisk internkontroll bør 

gis  

a. opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger 

b. fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og/eller organisasjonen  

2. Kunnskap om økonomisk internkontroll bør tillegges vekt ved rekruttering til stillinger som 

er tillagt oppgaver og ansvar på feltet 

3. Systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og –sikring kan inkludere en kompetanse-

utviklingsplan 
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Revisjonskriteriene vedrørende vektlegging av kunnskaper ved rekruttering til stillinger innenfor 

økonomisk internkontroll, og til systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og-sikring vurderes 

som ikke oppfylt. 

 

6.2 Konklusjon 

Med bakgrunn i revisors funn og vurderinger konkluderer KomRev NORD med at Lødingen 

kommune ikke har truffet tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til 

å ivareta god økonomisk internkontroll og god økonomistyring.  
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

7.1 Oppsummering  

For å svare på undersøkelsens hovedproblemstilling 

 

Har Lødingen kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer som er egnet til å 

sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk? 

 

har KomRev NORD svart på tre underproblemstillinger. 

 

Den første underproblemstillingen er 

 «Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?»  

 

Her konkluderer KomRev NORD med at Lødingen kommunes økonomistyring stort sett er i 

henhold til gjeldende regelverk, men vi anser det som en mangel at administrasjonen la fram 

tertialrapport bare èn gang i 2012. Vi begrunner konklusjonen med at administrasjonen i Lødingen 

kommune, i de to årene undersøkelsesperioden omfatter, har lagt fram for kommunestyret forslag 

til økonomiplan for de neste fire årene. Videre har administrasjonen dokumentert framlegg av 

budsjettreguleringer i 2012 og 2013, samt årsregnskap som omfatter alle økonomiske midler som 

har vært disponert i året og anvendelsen av disse for årene 2012 og 2013.  Årsmeldingene for 2012 

og 2013 er lagt fram for kommunestyret og informerer om forhold som ikke framgår av 

regnskapene. Administrasjonen har èn gang i 2012 og to ganger i løpet av 2013 rapportert til 

kommunestyret om den økonomiske utviklingen i kommunen gjennom året. 

 
Undersøkelsens andre underproblemstilling er 

«Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse 

med økonomisk internkontroll, herunder oppfølging av kommunale inntekter?» 

 

På denne underproblemstillingen er vår konklusjon at Lødingen kommune ikke i tilstrekkelig grad 

har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk internkontroll, herunder 

oppfølging av kommunale inntekter. Bakgrunnen for konklusjonen er at kommunen har forholdsvis 

oppdaterte dokumenter i anvisningsreglementet og reglementet for økonomisk internkontroll, men 

mangler skriftlige rutiner/retningslinjer som viser fordelingen av roller og ansvar innen økonomisk 

internkontroll. Kommunen mangler også skriftlige risikovurderinger. God personlig kunnskap om 

risikoforhold er en sårbar faktor som ikke kan erstatte skriftlige risikovurderinger. På utgiftssiden 

vurderer revisjonen Reglement for økonomisk internkontroll og Reglement for anvisning til 

Lødingen kommune som skriftlige rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir nokså 

konkrete kontrollhandlinger. På inntektssiden har kommunen noen skriftlige rutiner, mens andre 

rutiner på området er muntlig beskrevet overfor revisjonen. Noen av de skriftlige rutinene revisjonen 

har fått dokumentert, er praktiske anvendbare, mens andre er utformet på en måte som gjør det 

vanskelig å oppfatte hvem/hvilken person i organisasjonen som er ansvarlig for de beskrevne 

handlingene. Avstemminger gjennom året blir utført og dokumentert for de mest vesentlige 

bankkontoene, momskompensasjon og merverdiavgift, utestående fordringer, og forskuddstrekk og 

arbeidsgiveravgift. Kommunen utfører avstemminger ved årsoppgjøret for balansekontoer, mellom 

lønn og hovedbok og innenfor lønnsområdet. Skriftlige rutiner/retningslinjer for innkjøp som blant 

annet definerer ansvar og roller ved innkjøp, hvilke innkjøp som kan gjøres av resultatenhetene og 

hvilke kontrollaktiviteter som skal utføres ved bestilling, varemottak og betaling, manglet også i 

undersøkelsesperioden. 
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Den tredje underproblemstillingen vi har svart på er  

«Treffer kommunen tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å 

ivareta god økonomisk internkontroll og god økonomistyring?» 

 

På denne underproblemstillingen konkluderer KomRev NORD med at Lødingen kommune ikke har 

truffet tiltak for å sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god 

økonomisk internkontroll og god økonomistyring. Vi begrunner konklusjonen med at kommunen 

ikke gir sine ansatte opplæring og/eller veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og 

kontrollhandlinger, samt informasjon om endringer og regelverk og/eller organisasjon. Kommunen 

har heller ikke lagt vekt på kunnskaper ved rekruttering til stillinger innenfor økonomisk 

internkontroll, og til systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og-sikring. 

 

7.2 Samlet konklusjon 

Med bakgrunn i konklusjonene på de tre underproblemstillingene blir den samlede konklusjonen på 

hovedproblemstillingen at Lødingen kommune ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet systemer, 

rutiner og retningslinjer som er egnet til å sikre økonomistyring og økonomisk internkontroll i 

henhold til gjeldende regelverk. 

 

8 HØRING 

 

Rapporten ble sendt til Lødingen kommune 14.11.14 med invitasjon til rådmannen om å 

kommentere rapporten sin helhet. Kommunen fikk frist til å svare i løpet av 21.11.14, men KomRev 

NORD mottok ikke svar innen denne datoen. Etter samtale med kommunens rådmann ble det klart 

at et høringssvar fra Lødingen kommune tidligst ville foreligge etter ledermøtet 1. desember.  Vi 

mottok rådmannens høringsuttalelse 8.12.14. Uttalelsen er gjengitt sin helhet på de etterfølgende 

sidene: 
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9 ANBEFALINGER 

 

Med bakgrunn i revisors funn, vurderinger og konklusjoner gir KomRev NORD følgende 

anbefalinger til administrasjonen i Lødingen kommune: 

 

4. Administrasjonen i Lødingen kommune bør rapportere jevnlig til kommunestyret om den 

økonomiske utviklingen i kommunen. 

5. Administrasjonen i Lødingen kommune bør skriftliggjøre alle sine rutiner og retningslinjer 

innenfor økonomisk internkontroll. 

6. Administrasjonen i Lødingen kommune bør treffe tiltak som sikrer at ansatte får 

vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god økonomisk internkontroll og god 

økonomistyring. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Lødingen kommune: 

Omstrukturering av Lødingen sykehjem, 2006 

Økonomistyring i Pleie og omsorg, 2007 

Pleie og omsorg – utgiftssituasjonen og inntektsskapende 

virksomhet, 2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og Storslett.  

 

Vi har 30 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Juss 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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