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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa 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 herunder blant annet om regelverket 

etterleves. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen 

uavhengighet overfor Nordreisa kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 

6. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 
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0 SAMMENDRAG 

På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Nordreisa kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon med følgende problemstilling og underproblemstillinger:  

 

Har Nordreisa kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer for å sikre økonomistyring i 

henhold til gjeldende regelverk? 

a) Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?  

b) Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med 

økonomisk internkontroll? 

c) Hva gjør kommunen for å sikre at ansatte har kompetanse til å ivareta oppgaver innenfor 

økonomistyring og økonomisk internkontroll?  

 

Vår konklusjon på underproblemstilling a er at Nordreisa kommune i noen grad har 

økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk. Konklusjonen bygger på følgende 

vurderinger: 

• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonssjefen årlig skal legge frem for 

kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter 

og utgifter som kommunen har forvente i budsjettåret ikke er oppfylt. Kriteriet vurderes som 

ikke oppfylt med bakgrunn i at kommunen har hatt større driftsutgifter enn opprinnelig 

budsjettert for alle de undersøkte årene. For to av tre undersøkte år var driftsutgiftene også 

større enn i revidert budsjett. Kommunen har også for alle de undersøkte årene fastsatt et 

driftsbudsjett som var lavere enn de totale regnskapsførte driftskostnadene det forutgående 

året. Kommunen har for alle de undersøkte årene gjort hyppige budsjettreguleringer, noe 

som etter revisors syn kan være en indikasjon på at driftsbudsjettet i utgangspunktet er satt 

for lavt. Foreslåtte tiltak for å oppnå økonomisk balanse er i liten grad konkretisert, og det 

er i liten grad oppgitt i hvilken grad ulike tiltak er beregnet å medføre kostnadsreduksjoner.  

• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonssjefen årlig skal legge frem for 

kommunestyret forslag til realistisk økonomiplan for de neste fire årene ikke er oppfylt. 

Kriteriet vurderes som ikke oppfylt med bakgrunn i at revisor også har vurdert at kravet til 

å fremlegge realistiske årsbudsjett ikke er oppfylt. Når forventede driftsutgifter- og inntekter 

er forutsatt holdt på samme nivå i økonomiplanene, så taler dette etter revisors syn for at 

også økonomiplanene har vært basert på et urealistisk anslag av inntekter og utgifter. 

• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonen skal legge frem rapporter for 

kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med årsbudsjettet 

pr. 30. april og 30. august er oppfylt. 

• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gi melding til 

kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for 

årsbudsjettets grunnlag er oppfylt. 

• Revisor vurderer at revisjonskriteriet om at det skal foreslås nødvendige tiltak når det er 

rimelig grunn til å tro at det kan oppstå nevneverdige avvik ikke er oppfylt. Kriteriet 

vurderes som ikke oppfylt med bakgrunn i at det, i de tilfellene det rapporteres om 

merforbruk, ikke har vært foreslått nødvendige og konkrete tiltak utover at sektorene bes 

innrette driften etter sine rammer.  

 



Vår konklusjon på problemstilling b er at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, 

har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk internkontroll. 

Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune har oppdaterte dokumenter som viser fordeling av 

roller og ansvar, herunder kontrollansvaret på området økonomisk internkontroll, som er 

egnet til å sikre  

a) at 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 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noe grad har utført risikovurderinger som 

skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter. Kriteriet vurderes som i 

noen grad oppfylt på bakgrunn av at kommunen kun har gjennomført én skriftlig 

risikoanalyse på økonomiområdet. 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftlige 

rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir konkrete kontrollhandlinger som 

skal utføres av hvem og når på områdene 

a) Utgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre)  

b) inntekter (fakturering av varer og tjenester, oppfølging av fordringer, herunder 

offentlige tilskudd og refusjoner)  

Kriteriet vurderes som i stor grad, men ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av at revisor ikke 

har fått oversendt skriftlige rutiner for oppfølging av fordringer. 

• Revisor vurderer at kommunen har dokumentert skriftlige avstemminger som er utført i 

løpet av året og i forbindelse med årsavslutningen 

• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet har skriftlige retningslinjer som: 

o skiller mellom ulike anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid  

o definerer ansvar og roller spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i 

hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres  

o tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen 

o angir rutiner for kontrollaktivitet knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling 

• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet ikke har skriftlige retningslinjer som 

o Har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer 

o Handterer endringsordrer og tilleggsarbeid 

Kriteriet vurderes som ikke oppfylt på bakgrunn av at kommunens rutiner og retningslinjer 

for innkjøp ikke omhandler endringsordrer og tilleggsarbeider, og at innkjøpsreglementet 

ikke er oppdatert i tråd med sentrale endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

Vår konklusjon på problemstilling c er at Nordreisa kommune i stor grad treffer tiltak for å 

sikre at ansatte får vedlikeholde og utvikle sin kompetanse til å ivareta god økonomisk 

internkontroll og god økonomistyring. Konklusjonen bygger på følgende vurderinger: 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noen grad har oppfylt revisjonskriteriet om å gi 

ansatte opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt 

å gi fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og i organisasjonen. Kriteriet 

vurderes som oppfylt i noen grad på bakgrunn av at liten grad av skriftliggjorte 

risikoanalyser kan være en indikasjon på at ansatte i tilstrekkelig grad har erfaring med 

gjennomføring av risikoanalyser.  

• Revisor vurderer er at Nordreisa kommune har oppfylt revisjonskriteriet om å vektlegge 

kunnskap om økonomisk internkontroll ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver 

og ansvar på feltet. 



• Revisor vurderer at Nordreisa kommune ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å utarbeide 

kompetanseplaner. Vurderingen tillegges begrenset vekt i den samlede konklusjonen, all den 

tid kriteriet er formulert som et «kan»-kriterium.  

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune å: 

• Treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan for Nordreisa kommune utarbeides med 

utgangspunkt i realistiske anslag av forventede inntekter og utgifter 

• Treffe tiltak for å sikre at det foreslås nødvendige avvik i tilfeller hvor det rapporteres om 

merforbruk til kommunestyret 

• Videreføre praksis med å gjennomføre og skriftliggjøre økonomiske risikovurderinger 

• Oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk om 

offentlige anskaffelser 
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1 INNLEDNING OG KOMMUNEINFORMASJON 

Kontrollutvalget i Nordreisa kommune vedtok 25.11.2016, i sak 28/16, å bestille 

forvaltningsrevisjon av økonomistyring og økonomisk internkontroll. Bestillingen ble gjort med 

forbehold om kommunestyrets tilslutning til foreslått plan for forvaltningsrevisjon. I 

kommunestyremøte 20.4.2017, i sak 23/17, ble plan for forvaltningsrevisjon vedtatt med enkelte 

endringer. Temaet økonomistyring og økonomisk internkontroll ble gitt høyeste prioritet i planen. I 

møte 12.5.2017 vedtok kontrollutvalget å be KomRev NORD gjennomføre forvaltningsrevisjons-

prosjektet.  

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen har vært å «bidra til å sikre at Nordreisa 

kommune har fokus på viktigheten av god økonomisk internkontroll. En god økonomisk 

internkontroll både sikrer og synliggjør hvordan kommunens penger blir brukt, også i forhold til 

politiske styringer, samt gir en større oversikt og trygghet for kommunens ansatte, og kommunens 

innbyggere. En god økonomistyring i en kommune bidrar til forutsigbarhet, noe som gir kommunen 

trygge rammer for planlegging og strategisk tenking for fremtiden for kommunen og dens 

innbyggere.» 

 

 
Kilde: www.nordreisa.kommune.no 

 

Nordreisa kommune er organisert i en tre-nivåmodell med rådmann øverst, sektorene under 

rådmannen, og virksomhetene som tredje nivå under sektorene. Kommunen har tre sektorer: Sektor 

for helse- og omsorg har åtte virksomheter; herunder sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste og 

rus- og psykiatri.  Sektor for oppvekst og kultur har tolv virksomheter; herunder kultur, 

Familiesenteret, flyktningetjenesten med voksenopplæring, skolene og barnehagene. Sektor for 

drift- og utvikling har fire virksomheter; utvikling, anleggsdrift, bygningsdrift og renhold. Alle de 

tre sektorene har dessuten egen stab. I tillegg til de tre sektorene kommer Distriktsmedisinsk senter 

som organiseres som en egen enhet under rådmannen, men med egen leder som har drifts-, personal- 

og økonomiansvar. NAV sosial ledes av NAV-leder.  
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Sektor- og stabsledere har personal- og økonomiansvar for egen sektor / egen stab. 

Økonomitjenesten ledes av økonomisjef som også er skatteoppkrever. Service- og personalsjef leder 

servicetorget, IT- og personaltjenestene.  

 

Nordreisa kommune har i perioden 2004-2018 vært oppført i register om betinget godkjenning og 

kontroll (ROBEK) med hjemmel i kommuneloven § 60 d). Kommunen klarte i 2017 å dekke inn alt 

opparbeidet merforbruk og ble utmeldt fra ROBEK i 2018.  
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet har følgende hovedproblemstilling: 

Har Nordreisa kommune utarbeidet systemer, rutiner og retningslinjer for å sikre 

økonomistyring og økonomisk internkontroll i henhold til gjeldende regelverk? 

 

Underproblemstillinger: 

a) Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk?  

b) Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse 

med økonomisk internkontroll? 

c) Hva gjør kommunen for å sikre at ansatte har kompetanse til å ivareta oppgaver innenfor 

økonomistyring og økonomisk internkontroll? 

 

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, administrative og faglige retningslinjer, statlige føringer, lokale reglementer, teori 

og lignende. 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-rapport1: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven 

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

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

kommunane” (Rapport 15. desember 2009) 

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

Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008 

• Økonomireglement for Nordreisa kommune, vedtatt 26.3.2015 

 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling a): 

Etter lov 25.09.1992 nr. 187 om kommuner og fylkeskommuner (heretter kommuneloven) § 23 nr. 

2, skal administrasjonssjefen i kommunen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Det 

administrative sjefsansvaret som påhviler administrasjonssjefen omfatter også regnskaps- og 

kassererfunksjonen, herunder å sørge for at det etableres tilfredsstillende rutiner for 

økonomistyringen2. Økonomistyring tar utgangspunkt i sentrale dokumenter som årsbudsjett og 

økonomiplan. Disse må være realistiske for at kommunen skal ha god økonomistyring i tråd med 

regelverket. 

 

                                                 
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 
2 Ot. prp. nr. 42 (1991-1992) s. 277 
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Økonomiplan og budsjett 

Kommuneloven § 44 pålegger kommunestyret å vedta rullerende økonomiplan for minimum de fire 

neste årene én gang i året. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en 

realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 

planperioden. Av dette utleder vi at administrasjonssjefen skal legge frem for kommunestyret forslag 

til realistisk økonomiplan for de neste fire årene. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens 

virksomhet. Det følger videre av kommuneloven §§ 45 og 46 at kommunestyret innen årets utgang 

skal vedta budsjett for kommende kalenderår som omfatter hele kommunens virksomhet. 

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, og 

kommunen kan som hovedregel ikke foreta utbetalinger eller pådra seg utgifter som ikke er 

innarbeidet i budsjettet. Årsbudsjettet skal være realistisk og fastsettes på grunnlag av de inntekter 

og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Av dette utleder vi at administrasjonssjefen 

skal fremlegge forslag til realistisk årsbudsjett for Nordreisa kommune som fastsettes på grunnlag 

av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 

 

Det følger av kommuneloven § 47 nr. 2 at dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som 

kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen 

gi melding til kommunestyret. Dersom en overskridelse etter administrasjonssjefens vurdering ikke 

kan dekkes inn i løpet av året, skal administrasjonssjefen legge frem sak om budsjettendring til 

kommunestyret. I følge Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner § 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. Bestemmelsen angir også at dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å 

anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i 

rapportene til kommunestyret foreslås nødvendige tiltak. Av merknadene til denne bestemmelsen 

fremkommer det at med «tiltak» siktes det ikke alene til justeringer i de oppførte inntekter og 

bevilgninger for å sikre/opprettholde kravene til balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak 

innenfor budsjettrammene. Det eksemplifiseres med justering av måltall, tjenesters innhold osv. 

 

Budsjettforskriften stiller ikke nærmere krav til hvordan rapporteringen skal gjennomføres, og den 

praktiske løsningen er derfor opp til den enkelte kommune. Nordreisa kommunes 

økonomireglement har bestemmelser om økonomisk rapportering. Økonomireglementet ble vedtatt 

i kommunestyret i møte 26. mars 2015. Etter pkt. 6.1 skal kommunestyret i løpet av året behandle 

tertialrapport per 30. april og 30. august. I tertialrapportene skal det fremgå om virksomheten holdes 

innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom dette ikke er tilfelle, fremgår det av 

økonomireglementet at det må settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen.   

 

På grunnlag av ovenstående gjennomgang av relevante kilder utleder vi følgende revisjonskriterier 

for underproblemstilling a):  

 

• Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk økonomiplan 

for de neste fire årene. 

• Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett 

som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i 

budsjettåret. 

• Administrasjonen skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret som 

viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Det skal minst 

legges frem tertialrapporteringer pr. 30. april og 30. august.  
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• Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av 

budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er rimelig grunn 

til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås nødvendige tiltak. 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling b): 

Kommunens plikt til å ha økonomisk internkontroll utledes også av kommuneloven § 23 nr. 2. Som 

tidligere nevnt pålegges administrasjonssjefen i denne bestemmelsen å sørge for at administrasjonen 

driver i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for 

betryggende kontroll. I samme bestemmelse pålegges administrasjonssjefen å påse at de saker som 

legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 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 Nordreisa kommunes 

økonomiske internkontroll. 

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

definisjon av intern kontroll, som Norges Kommunerevisorforbund (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” 

 

Internkontroll er i henhold til COSO-modellen rettet mot oppnåelse av målsettinger, den er et 

middel for å nå et mål, den utøves av mennesker på alle nivå i organisasjonen, den kan tilpasses 

virksomhetens struktur og den kan gi rimelig grad av sikkerhet til virksomhetens ledelse. COSO-

modellen beskriver fem integrerte komponenter som til sammen kan gi god internkontroll: 

o Internt kontrollmiljø, som omfatter standarder, prosesser og strukturer som danner 

grunnlaget for å ivareta internkontroll. Organisasjonens - og menneskenes individuelle - 

egenskaper og integritet, etiske verdier, holdninger og kompetanse er avgjørende for 

kontrollmiljøet.  

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

organisasjonen ikke vil nå målene for virksomheten og aktivitetene. Risikovurdering er en 

dynamisk og gjentakende prosess, og en forutsetning for risikovurdering er at det er 

etablert målsettinger for virksomheten. 

o Kontrollaktiviteter, som er handlinger etablert gjennom retningslinjer og prosedyrer som, 

når de blir iverksatt, bidrar til å redusere risiko og øke sannsynligheten for måloppnåelse.  

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 

 

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 DnR3, daglig leder NKRF4, seniorrådgiver KRD/kommunalavdelinga og 

førsteamanuensis HiO5. 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 bruker noen av arbeidsgruppas 

forslag for å utlede revisjonskriterier til forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner og retningslinjer 

for økonomisk internkontroll.  

På grunnlag av ovenstående, og med spesiell henvisning til tilrådingene 14, 16-20, 27-29, og 31-32 

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 stor 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. Konkrete habilitetsspørsmål blir ikke gjenstand for vurdering 

i denne rapporten, og revisor begrenser seg til å undersøke hvorvidt kommunen har rutiner for å 

sikre at det ikke oppstår habilitetsproblematikk i forbindelse med den økonomiske internkontrollen.  

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 

                                                 
3 Den norske Revisorforening 
4 Norges kommunerevisorforbund 
5 Høyskolen i Oslo 
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“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 b):  

 

Nordreisa kommune 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. gjennomføre 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 

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 å ha skriftlige retningslinjer som  

a. skiller mellom ulike anskaffelser (varer-, tjenester og bygge- og anleggsarbeid) 

b. har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer 

c. definerer ansvar og roller, spesielt hvilke innkjøp sektorene/virksomhetene kan utføre 

selv 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 

 

2.2.3 Utledning av revisjonskriterier for underproblemstilling c) 

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 anbefalingene 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 innenfor 

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

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

underproblemstilling c): 

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

gis opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt 

fortløpende informasjon ved endringer i regelverk og/eller organisasjonen  

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

er tillagt oppgaver og ansvar på feltet 

• Systematisk tilnærming til kompetanseutvikling og – sikring kan inkludere en 

kompetanseutviklingsplan 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet for de ulike problemstillingene gjengis i tekstboks 

innledningsvis i kapitlet de brukes i. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale 

I denne undersøkelsen har vi benyttet dokumentanalyse og intervju som metode. Vi gjennomførte 

oppstartsmøte med rådmann, økonomisjef og controller i Nordreisa kommune i august 2017 og 

startet deretter datainnsamlingen. Kommunen har oversendt dokumentasjon per e-post, og revisor 

har dessuten innhentet saksfremlegg og protokoller fra kommunestyremøter fra kommunens 

nettsider. For problemstillingen om Nordreisa kommune har økonomistyring i henhold til gjeldende 

regelverk (underproblemstilling a) har vi valgt å undersøke årene 2015, 2016 og 2017.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

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

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere virksomheten opp mot revisjonskriteriene og problemstillingene. 

Revisjonen mener at datamaterialet som presenteres under «revisors funn» oppfyller dette 

gyldighetskravet. Vårt skriftlige datamateriale består av saksfremlegg til kommunestyret og andre 

dokumenter som viser kommunens praksis på området for økonomistyring og økonomisk 

internkontroll. Informanter som har bidratt med opplysninger i saken, er ansatte i Nordreisa 

kommune med arbeidsoppgaver innenfor og kunnskap om økonomi og økonomisk internkontroll. 

Datamaterialet anser vi som tilstrekkelig fordi vi oppfatter å ha fått tilgang til det som finnes av 

relevant skriftlig dokumentasjon, samtidig som vi har fått informasjon fra de mest sentrale ansatte 

på det reviderte området i kommunen.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor 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 

fremlagt datamaterialet for kommunen for verifisering. På bakgrunn av ovenstående vurderinger, 

sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisor 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. Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende 

standard for forvaltningsrevisjon6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
6 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 ØKONOMISTYRING I NORDREISA KOMMUNE 

Har kommunen økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk? 

 

 
 

4.1 Innledning 

 

Kommunestyret i Nordreisa behandlet i siste møte i henholdsvis 2014, 2015 og 2016 fireårig 

økonomiplan og årsbudsjett for kommende kalenderår.7 Samtlige årsbudsjetter var inndelt i drifts- 

og investeringsbudsjett, og investeringsprosjektene som var medtatt i investeringsbudsjettene, var 

oppført med årlige budsjetteringer i den aktuelle fireårsperioden8. Nedenstående tabell viser 

budsjetterte og faktiske driftsutgifter i Nordreisa kommune i 2015, 2016 og 2017.  

 
Tabell 1: Budsjetterte og faktiske driftsutgifter i Nordreisa kommune, 2015-2017. 

År Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Regnskap 

2015 398 358 841 403 130 694 442 222 847 

2016 395 301 231 423 100 760 421 329 555 

2017 412 515 909 448 597 586 468 637 464 

 

Ovenstående tabell viser at Nordreisa kommune i 2015 hadde driftsutgifter som var på kr. 

39 092 153 mer enn budsjettert i revidert budsjett, og kr 43 864 006 mer enn budsjettert i 

opprinnelig budsjett. I 2016 hadde kommunen driftsutgifter som var på kr. 1 771 205 mindre enn 

budsjettert i revidert budsjett, men kr. 26 028 324 mer enn i opprinnelig budsjett. Tallene for 2017 

viser driftsutgifter på kr. 20 039 878 mer enn revidert budsjett, og kr. 56 121 555 mer enn i 

opprinnelig budsjett. Prosentvis har kommunen hatt 11% høyere driftsutgifter enn opprinnelig 

budsjettert i 2015, 6,6% høyere i 2016, og 13,6% høyere i 2017.  

 

Det fremgår også av tabellen at opprinnelig driftsbudsjett for 2016 og 2017 var lavere enn de 

endelige, regnskapsførte driftsutgiftene det foregående året. Opprinnelig driftsbudsjett for 2016 var 

kr 46 921 616, eller 10,6%, lavere enn regnskapsførte driftsutgifter det foregående året. 

Driftsbudsjettet for 2017 var satt kr. 8 813 646, eller 2,1%, lavere enn foregående år. 

 

                                                 
7 Henholdsvis i kommunestyremøter 17.12.14 (sak 60/14), 16.12.15 (sak 57/15) og 20.12.16 (sak 01/16) 
8 Enkelte av investeringsprosjektene var oppført med budsjetterte beløp bare ett eller to år i fireårsperioden, og revisor 

oppfatter at dette skyldes at de aktuelle prosjektene var planlagt ferdigstilt etter ett til to år (totalbeløp per prosjekt 

fremgår av budsjettet/fireårsplanen). 

• Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk 

økonomiplan for de neste fire årene. 

• Administrasjonen skal årlig legge frem for kommunestyret forslag til realistisk 

årsbudsjett som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan 

forvente i budsjettåret. 

• Administrasjonen skal gjennom budsjettåret legge frem rapporter for kommunestyret 

som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med vedtatt årsbudsjett. Det 

skal minst legges frem tertialrapporteringer pr. 30. april og 30. august.  

• Administrasjonen skal gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet 

av budsjettåret som kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag. Dersom det er rimelig 

grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik, skal det foreslås nødvendige tiltak. 

 



KomRev NORD IKS Økonomistyring og økonomisk internkontroll 

 

17 

 

Årsregnskapet for 2015 viser at kommunen endte opp med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 

1 978 500. Årsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 22 809 892, og 

årsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3 661 696. Årsmeldinger for 

de aktuelle årene gir relevant informasjon om bakgrunnen for de ovennevnte forholdene. 

 

2015 

Av årsmeldingen fra 2015 fremgår det at driftsregnskapet for 2015 hadde en underdekning på 1,98 

mill. Det var i tillegg budsjettert med inndekning av tidligere års merforbruk, men dette ble ikke 

dekket inn, og merforbruket ble dermed på 3,2 mill. totalt. Videre fremgår det at driftsinntektene ble 

kr 30,6 mill. mer enn budsjettert, noe som skrev seg fra blant annet refusjon av sykelønn og 

fødselspenger, merverdiavgift, overføringer samt refusjon fra stat og kommuner. Samtidig fremgår 

det at driftsutgiftene ble 39,9 mill. mer enn budsjettert. Dette skrev seg blant annet fra økte 

lønnsutgifter (14,6 mill. mer enn budsjettert) og kjøp av varer og tjenester.  

 

2016 

Av årsmeldingen fra 2016 fremgår det at driftsinntektene det året ble på 23 millioner mer enn 

budsjettert. Dette skrev seg hovedsakelig fra økte refusjoner på flere områder samt økte 

skatteinntekter og rammetilskudd. Videre fremgår det at driftsutgiftene det året ble 1,7 millioner 

mindre enn budsjettert, og at avviket er så lite at det ikke er funnet grunn til å kommentere det 

nærmere i årsmeldingen.  

 

2017 

Av årsmeldingen for 2017 fremgår det at driftsinntektene ble på kr 21 millioner mer enn budsjettert. 

Dette skrev seg i hovedsak fra økte refusjoner fra stat og kommuner. Når det gjelder driftsutgiftene, 

så fremgår det at de ble kr 21 millioner mer9 enn budsjettert. Videre fremgår det at lønn og sosiale 

utgifter ble 6,7 mill. mer enn budsjettert, og kjøp av varer og tjenester ble 12,2 mill. mer enn 

budsjettert. Dette året klarte kommunen å dekke inn kr 4,8 millioner av tidligere års merforbruk.  

4.2 Budsjettering og økonomiplaner 

 

Budsjett og økonomiplan er sentrale dokumenter i kommunens økonomistyring. Praksis i Nordreisa 

kommune er at det fremlegges en økonomiplan for fire år, hvor kommende årsbudsjett utgjør første 

året i økonomiplanen. Revisor finner at administrasjonen har fremlagt forslag til budsjett og 

økonomiplan til behandling i kommunestyret for alle de undersøkte årene. Samtlige årsbudsjett var 

inndelt i en driftsdel og en investeringsdel, og investeringsbudsjettene var oppført med årlige 

budsjetteringer i den aktuelle fireårsperioden. Nedenstående tabell viser oversikt over saknummer 

og dato for behandling av budsjett og økonomiplan i perioden 2015-2017.  

 
Tabell 2: Kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan i perioden 2015-2017 i Nordreisa kommune 

År Dato for behandling Saksnummer 

2015 17.12.2014 60/14 

2016 16.12.2015 57/15 

2017 18.12.2016 91/16 

 

 

 

                                                 
9 Av årsmeldingen fremgår det at driftsutgiftene ble kr. 21 millioner mindre enn budsjettert. Revisor har fått 

informasjon om at dette er en trykkfeil i årsmeldingen, og at kommunestyret ved behandlingen ble gjort oppmerksom 

på feilen. 
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2015 

I budsjettdokumentet for 2015 fastslo kommuneadministrasjonen at de var i ferd med å gjenvinne 

den økonomiske kontrollen, men at en likevel fortsatt sto ovenfor store økonomiske utfordringer; 

herunder blant annet befolkningsøkning i grupper med særlig behov for kommunale tjenester, større 

utgifter innenfor helsesektoren samt forventet renteøkning. Av økonomiplanen fremgår det 

driftstiltak i alle sektorer som skulle gjennomføres i planperioden, herunder både tiltak som skulle 

gi økonomiske innsparinger og tiltak som ville medføre økte utgifter. Av driftstiltak som var ventet 

å gi økonomiske innsparinger, nevnes blant annet reduksjon av avdelinger og administrasjon i 

kommunale barnehager, vakanser i helse- og omsorgssektoren, redusert tjenestenivå i sektor for 

administrasjon og avvikling av medfinansiering av spesialisthelsetjenesten.  Det ble anslått at 

kommunen, dersom den overholdt plan for dekning av tidligere års underskudd, kunne skrives ut av 

ROBEK-registeret i juni 2015.  

 

2016 

I budsjett/økonomiplan for denne perioden ble det slått fast at kommunen fortsatt hadde problemer 

med den økonomiske kontrollen og sto ovenfor store økonomiske utfordringer. Videre fremgår det 

at både pensjonskostnader, lønnsutgifter og etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester ville øke i 

de kommende årene parallelt med reduksjon i inntektene. Rammetilskuddene ville ikke komme til 

å strekke til. Det ble konkludert med at kommunen det forutgående året ikke hadde klart å betale 

tidligere års merforbruk, men heller pådro seg et nytt, lite merforbruk slik at kommunen tidligst 

kunne skrives ut av ROBEK-registeret i juni 2017 dersom ny plan for nedbetaling ble overholdt. Av 

økonomiplanen fremgår det driftstiltak i alle sektorer som skulle gjennomføres i planperioden, 

herunder både tiltak som skulle gi økonomiske innsparinger og tiltak som ville medføre økte 

utgifter. Av driftstiltak som var ventet å gi økonomiske innsparinger, nevnes blant annet nedtrekk i 

sektor for administrasjon, oppvekst og kultur, helse og omsorg og drift og utvikling. Revisor kan 

ikke se at det fremgår konkret hvilke tiltak som skulle gjennomføres i hver enkelt sektor for å oppnå 

økonomiske innsparinger. I følge budsjett og økonomiplan var nedtrekk i de ulike sektorene 

beregnet å gi følgende innsparinger i planperioden:  

 

• Sektor for administrasjon: kr. 1 052 925  

• Sektor for oppvekst og kultur: kr. 17 902 766  

• Sektor for helse og omsorg: kr. 49 232 348 

• Sektor for drift og utvikling: kr. 2 166 012  

 

 

2017 

Det fremgår av budsjett/økonomiplan at kommunen i 2017 ventet økte overføringer, men at disse 

ikke ville være tilstrekkelig til å dekke det økende behovet for kommunale tjenester i Nordreisa og 

at alle nye tiltak derfor måtte tas innenfor eksisterende økonomiske rammer. Budsjett/økonomiplan 

for denne perioden viser også tiltak i de ovenfor nevnte sektorene som skulle gi innsparinger. Heller 

ikke i denne planen fremgår konkret hvilke tiltak som skulle gjennomføres i hver sektor. Av 

innledningen fremgår det at kommunen gjennom forslag fra ROBEK-nettverket hadde iverksatt fire 

ulike tiltak for å utnytte inntektspotensialet og foreta kostnadsreduksjoner: 

 

• Innføring av eiendomsskatt  

• Endring i skolestruktur der antall elever pr lærer er den største utgiftsdriveren  

• Redusere konsulentbruk i barneverntjenesten med å ansette egne kuratorer  

• Redusere spesialundervisning i skolene  
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Det fastslås videre at kommunen etter planen skulle være ferdig med inndekning av tidligere års 

merforbruk i 2017, og dermed utskrives fra ROBEK-listen.  

 

 
4.3 Økonomiske rapporteringer og budsjettreguleringer 

Økonomirapportering 

Økonomisjef har opplyst at kommunen innførte månedlige økonomirapporteringer på driftssiden fra 

sektorene til rådmannen i begynnelsen av 2015. Dette fordi de så at de ikke hadde tilstrekkelig 

økonomistyring. Fra og med 2017 innførte de i tillegg fast månedlig rapportering på 

investeringsprosjekter, der sektorleder har ansvar for rapportering til rådmannen. Økonomisjef og 

rådmann opplyser om at det vurderes å redusere frekvensen på rapporteringen på 

investeringsprosjektene etter hvert, når/hvis en ser at økonomistyringa i investeringsprosjektene er 

god. Den interne rapporteringen fra sektorledere til rådmannen skal gjøres i henhold til egen 

rutinebeskrivelse som er utarbeidet for økonomirapportering.  Rapporteringene fra sektorledere til 

rådmannen danner grunnlaget for tertialrapportene som utarbeides og legges frem for 

kommunestyret i henhold til økonomireglementets bestemmelse om at kommunestyret skal 

behandle tertialrapporter per 30. april og 30. august. 

I 2015, 2016 og 2017 ble kommunestyret i Nordreisa forelagt tertialrapporter to ganger årlig, 

henholdsvis i juni- og oktobermøtet. Tertialrapportene som er lagt frem for kommunestyret, 

inneholder sektorvise oppstillinger av driften til og med det aktuelle tertiale der avvik synliggjøres. 

I saksfremleggene opplyses det hva forbruket per tertial skal ligge på (prosentvis) for å være 

innenfor budsjettet, hva forbruket faktisk ligger på, og hvilket avvik som eventuelt har oppstått. For 

hver sektor fremgår det hvilke poster som har mer- eller mindreforbruk, og det gis forklaringer for 

hvorfor det er mer- eller mindreforbruk i sektoren. Hovedtrekkene i økonomirapporteringene gjøres 

rede for i det følgende.  

 

Rapportering juni 2015:  

Administrasjonen meldte om et merforbruk per 1. tertial på 795 000 kr, fordelt på flere sektorer. Det 

ble fastslått at dersom sektorene ikke klarte å gjenopprette budsjettbalansen i løpet av året, kunne 

kommunen få et merforbruk på ca. 2,4 mill. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som 

følger: «Kommunestyret forventer at sektorene holder seg innenfor den økonomiske rammen 

kommunestyret har vedtatt, slik at budsjettert inndekning av akkumulert merforbruk kan realiseres. 

Hovedutvalgene bes foreta omprioriteringer innenfor sektorens rammer dersom enkelte 

virksomheter går med overforbruk.»   

 

Rapportering oktober 2015:  

Administrasjonen meldte om et merforbruk per 2. tertial på 5.004 millioner, fordelt på flere sektorer. 

Særlig skrev merforbruket seg fra sektor for oppvekst og kultur og helsesektoren. Administrasjonen 

påpekte viktigheten av at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen, da det 

ikke fantes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære inntekter til inndekning av 

merforbruk i sektorene. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa 

kommunes budsjettkontroll tas til etterretning». 

 

Rapportering juni 2016:  

Administrasjonen rapporterte om et mindreforbruk per 1. tertial 2016 på 2.233 millioner, herav 

1.534 millioner på lønn- og pensjon, og 268 000 kr på øvrige utgifter. Administrasjonen påpekte 

viktigheten av at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen, da det ikke fantes 

reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære inntekter til inndekning av merforbruk i 
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sektorene.  Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa kommunes 

budsjettkontroll tas til etterretning».  

 

Rapportering oktober 2016:  

Administrasjonen rapporterte om et mindreforbruk per 2. tertial 2016 på kr. 3.369 mill. Dette skrev 

seg fra et mindreforbruk på lønn, pensjon og sykelønnsrefusjoner, og et merforbruk på 1.178 mill. 

på øvrige tjenester. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Nordreisa 

kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. Det er viktig at sektorene gjør nødvendige tiltak for 

å holde budsjettbalansen, da det verken finnes reserver i kommunens budsjett eller ekstraordinære 

inntekter til inndekning av merforbruk i sektorene». 

 

Rapportering juni 2017:  

Administrasjonen rapporterte om et merforbruk på 2.768 millioner per 1. tertial 2017. Sektor for 

oppvekst og kultur sto for et merforbruk på 0.741 millioner, sektor for helse og omsorg hadde et 

merforbruk på 861 000 kr, og sektor for drift og utvikling hadde et merforbruk på 1.303 millioner. 

Avslutningsvis påpekte administrasjonen at kommunen i 2017 hadde et disposisjonsfond, men at 

det likevel var viktig at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å holde budsjettbalansen. 

Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: «Tertialrapporten tas til etterretning. 

Sektorene bes om å innrette driften etter sektorens rammer».  

 

Rapportering oktober 2017:  

Administrasjonen rapporterte om et totalt mindreforbruk per 2. tertial 2017 på kr. 2,556 millioner. 

Dette var et resultat av et mindreforbruk på 3,814 millioner på lønn og pensjon, og et merforbruk 

på 1,745 millioner på øvrige utgifter. Avslutningsvis påpekte administrasjonen at kommunen i 2017 

hadde et disposisjonsfond, men at det likevel var viktig at sektorene gjorde nødvendige tiltak for å 

holde budsjettbalansen. Rådmannens innstilling til kommunestyret var som følger: 

«Tertialrapporten tas til orientering. Sektorene bes om å innrette driften etter sektorenes rammer. 

Evt. overbruk på virksomhetene skal dekkes innenfor sektorenes ramme gjennom 

budsjettregulering.» 

 

Budsjettreguleringer  

Rådmannen i Nordreisa kommune la frem sak om budsjettregulering  

tre ganger i 2015; 

- i sak 2/15 i kommunestyremøte 26.3.2015 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 23/15 i kommunestyremøte 24.6.2015 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 51/15 i kommunestyremøte 16.12.2015 (omfattet kun investeringsbudsjettet)  

 

fire ganger i 2016; 

- i sak 24/16 i kommunestyremøte 31.3.2016 (omfattet kun driftsbudsjett) 

- i sak 55/16 i kommunestyremøte 16.6.2016 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 83/16 i kommunestyremøte 13.10.2016 (omfattet kun driftsbudsjettet) 

- i sak 86/16 i kommunestyremøte 20.12.2016 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

 

fire ganger i 2017: 

- i sak 16/17 i kommunestyremøte 20.4.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 37/17 i kommunestyremøte 22.6.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 48/17 i kommunestyremøte 26.10.2017 (omfattet både drifts- og investeringsbudsjettet) 

- i sak 60/17 i kommunestyremøte 18.12.2017 (omfattet kun driftsbudsjettet) 
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I revisors beretning for 2016 (uttalelse om revisjonen av årsregnskapet) påpekte revisor at 

investeringsregnskapet for Nordreisa kommune dette året viste et vesentlig merforbruk (kr 11,3 

millioner) i forhold til regulert budsjett. Forholdet er også omtalt i revisjonsbrev 12/2016, og revisor 

påpeker der at investeringsbudsjettet bør følges opp og reguleres gjennom året for å oppfylle kravene 

i kommuneloven og forskrift om årsbudsjett. Økonomisjef i kommunen har besvart brevet i juni 

2017, og kommenterer der at budsjettavviket for 2016 blant annet dreier seg om manglende 

budsjettregulering av merverdiavgift. Videre skriver hun «Nordreisa kommune har ikke hatt 

tilfredsstillende oppfølging av rutiner i forbindelse med budsjettavvik på investeringsregnskapet», 

og at «det er derfor gjort tiltak i 2017 innenfor dette området». Som omtalt tidligere, opplyser 

økonomisjef til revisor at kommunen fra og med 2017 innførte fast månedlig rapportering på 

investeringsprosjekter fra sektorleder til rådmannen. Vår gjennomgang av budsjettreguleringene 

som er gjort i kommunestyret i 2017 viser at det er foreslått og vedtatt reguleringer i 

investeringsbudsjettet (i tillegg til i driftsbudsjettet) i tre av de fire budsjettreguleringene. Den siste 

reguleringen i 2017 gjaldt kun driftsbudsjettet. 

 

4.4 Vurderinger og samlet konklusjon 

 

Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til årsbudsjett for alle de undersøkte 

årene. For alle de undersøkte årene, har driftsutgiftene vært større enn i opprinnelig budsjett. For to 

av de undersøkte årene var også driftsutgiftene større enn i revidert budsjett. Av forarbeidene til 

kommuneloven fremgår det at er det viktig at utgifter ikke underbudsjetteres10. Videre at forventede 

inntekter i budsjettet vil være et anslag for året, og at det er grunn til å utvise nøkternhet når for 

eksempel skatteinntekter skal anslås.  

 

Hvorvidt budsjettet kan sies å være basert på urealistiske inntekter og utgifter vil bero på en konkret 

vurdering. Hva gjelder inntektssiden, så viser denne at driftsinntektene for de undersøkte årene har 

vært på henholdsvis 30,6 millioner, 26 millioner og 21 millioner mer enn budsjettert. Dette har for 

det meste skrevet seg fra økte refusjoner på flere områder, samt økt skatteinngang og 

rammetilskudd. Revisors vurdering er at økte driftsinntekter i den størrelsesorden som her er 

tilfellet, ikke kan sies å være basert på urealistiske beregninger. Denne vurderingen kan også 

begrunnes med at kommunen på tidspunktet for utarbeidelse av budsjett, ikke har fullstendige 

forutsetninger for å beregne driftsinntektene.  

 

På utgiftssiden utgjør avvikene fra opprinnelig driftsbudsjett i 2015, 2016 og 2017 totalt henholdsvis 

11%, 6,6% og 13,6%. Avvikene i driftsbudsjettet fordeler seg på flere poster i budsjettet; 

lønnsutgifter, sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon, 

kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon samt overføringer, noe som 

indikerer at det i den undersøkte perioden har vært en underbudsjettering av utgifter knyttet til disse 

budsjettpostene. Også når det gjelder beregning av utgifter, så må dette ved utarbeidelse av budsjett 

og ved senere budsjettreguleringer gjøres på bakgrunn av anslag. Moderate budsjettavvik fordelt på 

ulike poster må i mange tilfeller påregnes, all den tid anslag kan være utfordrende å beregne, samt 

at man på tidspunktet for anslagene ikke har fullstendig oversikt over alle forutsetninger. Ved 

utarbeidelse av budsjett vil det imidlertid være naturlig å se hen til resultat og erfaringer fra det 

foregående året. Med mindre man forventer endringer i organisasjonen med betydninger for 

inntekter og utgifter, så er resultatet fra foregående år en klar indikator på hvilke inntekter og utgifter 

som kommunen kan forvente også i det kommende året. Når Nordreisa kommune for de undersøkte 

                                                 
10 Ot. prp. nr. 42 s. 292 
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årene har fastsatt et driftsbudsjett som er lavere enn faktiske regnskapsførte driftsutgifter det 

foregående året, så er dette et moment som etter revisors syn taler for at årsbudsjettene har vært 

urealistiske. Videre viser våre undersøkelser at administrasjonen har funnet grunn til å legge frem 

sak om budsjettregulering allerede i løpet av mars/april for alle de undersøkte årene. Dette er deretter 

fulgt opp med hyppige budsjettreguleringer i løpet av året. I 2016 og 2017 er driftsbudsjettet regulert 

siste gang i kommunestyret i desember. Selv om administrasjonen ved budsjettreguleringer 

oppfyller kravet til å gi meldinger til kommunestyret ved eventuelle endringer, så kan slike hyppige 

og tidlige budsjettreguleringer være et tegn på at budsjettet i utgangspunktet er satt for lavt, og at 

det er basert på urealistiske anslag av forventede utgifter. Dette understøttes av det faktum at 

kommunen faktisk har hatt større regnskapsførte driftsutgifter enn budsjettert disse årene.   

 

I alle de undersøkte budsjettene har kommunen fastslått at den økonomiske situasjonen er krevende, 

og av alle budsjettene fremgår det også at det må gjøres kutt i flere sektorer for å få oppnå økonomisk 

balanse. For at årsbudsjettene for de ulike årene skal kunne sies å være realistiske, er det nødvendig 

at dette også gjelder de foreslåtte tiltakene som skal skape innsparinger. Det er i liten grad oppgitt 

hvilke konkrete tiltak det er som tenkes å gjennomføres, eller i hvilken størrelsesorden dette er tenkt 

å gi besparelser. I budsjettet for 2016 fremgår det for eksempel hvor stort nedtrekk det skal gjøres i 

ulike sektorer, men det fremgår ikke om man tenker å oppnå slike innsparinger ved nedbemanning, 

kutt i tjenestetilbudet eller på andre måter. I budsjettet for 2017 fremgår det for eksempel at 

kommunen skal redusere i spesialundervisningen for å oppnå kostnadsreduksjoner, men det fremgår 

ikke noe nærmere om på hvilket grunnlag kommunen kan gjøre kutt i det som er en lovpålagt 

kommunal tjeneste. Det fremgår videre at både endringer i skolestruktur og kutt i konsulentbruk i 

barnehager skulle gi besparelser, uten at det fremgår beregninger av hvor store kostnader slike tiltak 

var antatt å kunne spare kommunen for. Når slik informasjon om foreslåtte tiltak ikke fremgår, så 

taler dette etter revisors syn for at innsparingstiltakene ikke har vært tilstrekkelig funderte og basert 

på konkrete erfaringer.  

 

På bakgrunn av de ovenstående momenter er revisors vurdering at Nordreisa kommune ikke har 

oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret forslag til realistisk årsbudsjett 

som fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.  

 

Revisor har funnet at administrasjonen har lagt fram forslag til økonomiplan for alle de undersøkte 

årene. Planlagte investeringer er oppført med årlige budsjetteringer i planperiodene. 

Økonomiplanene viser beregninger av inntektsforutsetninger og utgiftsforutsetninger, blant annet 

ved at det hensyntas statsbudsjettenes realvekst i samlede inntekter, anslåtte merutgifter knyttet til 

befolkningsutvikling, justering av betalingssatser samt lønnsvekst i kommunal sektor. 

Økonomiplanene gir videre oversikt og informasjon om status i den enkelte sektor. I 

økonomiplanene for de undersøkte årene er driftsinntekter og driftsutgifter forutsatt holdt på et 

relativt jevnt nivå for alle årene i planene. Når vi ovenfor har kommet til at de fremlagte 

årsbudsjettene (første år av økonomiplanene) i perioden 2015-2017 har vært urealistiske, og 

forventede driftsutgifter er forutsatt holdt på samme nivå i økonomiplanene, så taler dette etter 

revisors syn for at også økonomiplanene i den undersøkte perioden har vært basert på urealistiske 

anslag av inntekter og utgifter. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at Nordreisa kommune 

ikke har oppfylt kriteriet om at det årlig skal legges frem for kommunestyret forslag til realistisk 

økonomiplan for de neste fire årene.  

 

Revisor har funnet at administrasjonen for alle de undersøkte årene har lagt fram for kommunestyret 

tertialrapporteringer per 30. april og 30. august. Kriteriet om at administrasjonen skal legge frem 

rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og utgifter sammenlignet med 

årsbudsjettet, og at slik rapporteringer skal fremlegges pr. 30. april og 30. august, vurderes derfor 
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som oppfylt. Videre er det tidligere vist til at administrasjonen har lagt fram for kommunestyret 

budsjettrevisjoner ved tre tilfeller i 2015, og ved fire tilfeller i 2016 og 2017. Da Nordreisa kommune 

har relativt få kommunestyremøter i løpet av året (fire møter i 2015, seks møter i 2016, fem møter i 

2017) tilsier dette at administrasjonen, sett i sammenheng med antall kommunestyremøter, relativt 

ofte har gitt melding til kommunestyret om at det har oppstått endringer som får betydning for 

årsbudsjettets grunnlag, og som fordrer regulering av budsjettet. Revisor har ikke informasjon som 

tilsier at det er konkrete hendelser som administrasjonen burde ha varslet kommunestyret om, og 

der dette ikke er gjort. På bakgrunn av dette er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt 

kriteriet om å gi melding til kommunestyret dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som 

kan få betydning for årsbudsjettets grunnlag.  

 

Budsjettreguleringer gjøres på bakgrunn av at kommunen ser at det på grunn av senere inntrufne 

forhold, er behov for å gjøre endringer i opprinnelig budsjett. Spørsmålet videre blir om Nordreisa 

kommune, i de tilfeller der det er meldt om merforbruk, har foreslått konkrete og egnede tiltak. I de 

undersøkte rapporteringene der det meldes om merforbruk i en eller flere sektorer, har rådmannens 

innstilling vært at sektorene må gjøre nødvendige tiltak for å holde budsjettbalanse, eller at 

sektorene bes innrette driften etter sektorens rammer. Så vidt revisor kan se, er det ut over dette ikke 

foreslått konkrete tiltak fra administrasjonens side når det rapporteres til kommunestyret. På 

bakgrunn av dette er revisors vurdering at Nordreisa kommune ikke har oppfylt kriteriet om at det 

skal foreslås nødvendige tiltak når det er rimelig grunn til å tro at det kan oppstå nevneverdige avvik.  

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger, er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i noen grad 

har økonomistyring i henhold til gjeldende regelverk.  
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5 ØKONOMISK INTERNKONTROLL 

Har kommunen i tilstrekkelig grad skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse 

med økonomisk internkontroll? 

 

 

5.1 Rolle- og ansvarsfordeling innen økonomisk internkontroll 

Nordreisa kommune har vedtatt følgende reglementer som inneholder bestemmelser om rolle- og 

ansvarsfordeling innen økonomisk internkontroll: 

 

 

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 

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 anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid) 

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 

 

 

Jf. Lov 25.09.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), COSO-rapport (2013), 

«85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane (2009) 
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- Administrativt delegasjonsreglement (vedtatt 16.6.2016) 

Reglementet angir administrative delegeringer, herunder rådmannens konkrete videredelegeringer 

for områdene personal og økonomi, miljø, plan og utvikling, oppvekst og kultur og helse og omsorg. 

Det inneholder også en del definisjoner og/eller begrepsavklaringer (for eksempel hva som menes 

med «formelt ansvar», «fagmyndighet», «kurant sak»). Innen personal og økonomi gis det blant 

annet bestemmelser om hvem som kan ansette eller omgjøre/utvide/omplassere stillinger, innvilge 

permisjoner, og fastsette lønn utover tarifflønn. Videre gis det retningslinjer samt avklaringer om 

budsjett-, rekvisisjons-, attestasjons- og anvisningsmyndighet innen de ulike tjenesteområdene. 

Sektorledere, service- og personalsjef, DMS-leder11 og NAV-leder delegeres budsjett-, rekvisisjons, 

attestasjons- og anvisningsmyndighet innen sine tjenesteområder, og disse kan igjen delegere sin 

anvisningsmyndighet til virksomhetsleder. Det angis dessuten at rådmannen og økonomisjefen skal 

ha skriftlig melding fra sektorleder om hvem som skal ha budsjettansvar, rekvisisjons-, attestasjons- 

og anvisningsmyndighet, og at opphør av slik myndighet skal meldes til overordnet myndighet og 

økonomisjef. Det administrative delegasjonsreglementet viser samtidig til økonomireglementet, 

som har en del overlappende bestemmelser, jf. omtale nedenfor. Videre angir administrativt 

delegasjonsreglement at «der inhabilitet oppstår (anvisningsmyndighet for egne regninger, nær 

familie osv.) skal anvisning utføres av overordnede» og at «ordfører har anvisningsmyndighet i de 

tilfeller hvor rådmannen er inhabil». 

 

 

- Økonomireglement (vedtatt 26.3.2015) 

Økonomireglementet er bygget opp av syv kapitler, henholdsvis  

1) generelt om økonomireglementet 

2) økonomimodellen, økonomisystemet og kontoplanen 

3) utarbeidelse, fordeling, behandling, disponering og oppfølging av budsjett og økonomiplan 

4) attestasjon og anvisning 

5) regnskapsprinsipp og årsavslutning 

6) rapportering 

7) reglement for investeringsprosjekter.   

 

I kapittel 2 beskrives økonomisystemet og økonomimodellen som benyttes i kommunen, herunder 

gis det definisjoner på ulike begreper som benyttes (eksempelvis «art/konto», «ansvar», «prosjekt»). 

I kapittel 3 beskrives kommunens plan- og økonomisystem, herunder kommuneplanens kort- og 

langsiktige del, årsbudsjett og økonomiplan, og fullmakter i budsjettsaker. I kapittel 4 defineres og 

avklares en del begreper knyttet til bestilling, attestasjon og anvisning, og det gis detaljerte 

retningslinjer for attestasjon og anvisning. Retningslinjene inneholder blant annet flere 

bestemmelser om hvilken kontroll som skal gjennomføres på ulike stadier, og hvem som er ansvarlig 

for kontrollen. Det oppgis videre at det skal foreligge en ajourført oversikt over hvem som har 

bestillings-/attestasjonsfullmakt, og det samme gjelder for anvisningsmyndighet. Det foreligger for 

øvrig egne skriftliggjorte rutinebeskrivelser for attestasjon og anvisning, jf. omtale under. Når det 

gjelder utbetalingsfullmakt, presiseres det at personer som har utbetalingsfullmakt, verken skal ha 

attestasjons- eller anvisningsmyndighet samt at utbetalingene gjøres gjennom nettbank ved at én 

person legger inn transaksjonen og en annen godkjenner den. Videre fremgår det at den som 

remitterer, ikke skal ha utbetalingsfullmakt. 

  

 

                                                 
11 Leder for distriktsmedisinsk senter 
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- Lederavtaler for sektorledere  

Rådmannen opplyser at kommunen har utformet og inngått lederavtaler med sektorlederne i 

kommunen. Revisor har fått oversendt malen for lederavtalene. Denne angir blant annet at avtalen 

er et forpliktende styringsverktøy og et virkemiddel for å sikre at rådmannens budsjett og resultatmål 

følges opp. Under punkt 4.1.1 Ansvar angis det blant annet at sektorleder er øverste administrative 

og faglige leder for sektoren (formelt ansvar), og har ansvar for en effektiv bruk og forvaltning av 

tildelte økonomiske ressurser i henhold til økonomireglementer og vedtatte budsjett 

(økonomiansvar), og internkontroll i egen sektor (jfr. internkontrollforskriften). Avtalen angir 

videre at sektorleders ansvar innebærer følgende: 

 

- Tildelt budsjett skal holdes. Sektorleder plikter å varsle rådmannen om budsjettavvik eller 

andre forhold som utløser kostnader på andre områder12. Tiltak for å lukke evt. avvik skal 

fremlegges 

- Produksjon. Sektorleder har ansvar for å levere tjenester fastsatt i budsjett og i årsplan 

- Kommuneovergripende mål. Det skal være samsvar mellom overordnede beslutninger og 

beslutninger fattet på sektornivå 

- Utviklingsprosjekter. Disse skal være forankret i organisasjonen. Linjeansvaret innebærer 

også ansvar for utviklingsarbeid fra igangsetting til implementering 

- Avvik. Sektorleder har ansvar for å håndtere avvik ihht. måloppnåelse 

Foruten å angi hvilket ansvar som påhviler sektorleder, angir avtalen også hvilke forventninger 

rådmannen har til sektorleder samt hva sektorleder kan forvente av rådmannen.  

 

Rådmannen har også opplyst til revisor at det foreligger utkast til lederavtaler for virksomhetsledere, 

men at disse ikke er inngått ennå. 

 

- Anskaffelsesreglement (vedtatt 4.11.2014) 

Nordreisa kommune inngår i et innkjøpssamarbeid med kommunene Kåfjord, Lyngen, Kvænangen, 

Skjervøy og Storfjord (Innkjøpstjenesten Nord-Troms). Det er ansatt en egen interkommunal 

innkjøpssjef som arbeider med inngåelse av felles rammeavtaler for kommunene og øvrig bistand 

til kommunene på området for offentlige anskaffelser. Innkjøpstjenesten har utformet et todelt 

anskaffelsesreglement, og kommunestyret i Nordreisa vedtok 4.11.2014 både del I og II av 

reglementet. Reglementet er ikke oppdatert etter at det ble utformet. Reglementet er relativt 

omfattende med tilsammen 30 sider. Del I omtaler grunnleggende prinsipper som følger av lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser samt generelle føringer for kommunens innkjøpspraksis, og del 

II beskriver mer detaljert hvordan anskaffelser skal gjennomføres.  

 

Ifølge reglementet skal kommunenes innkjøpsvirksomhet koordineres ved at de samarbeidende 

kommuner etablerer en styringsgruppe for innkjøp med ett medlem fra hver kommune. Den som 

sitter i styringsgruppa, skal også være innkjøpskoordinator i egen kommune. Økonomisjef i 

Nordreisa har opplyst at hun er innkjøpskoordinator i kommunen. Ifølge reglementet skal 

innkjøpskoordinator i den enkelte kommune «være bindeledd mellom virksomhetenes behov for 

innsatsmidler til driften og Innkjøpstjenesten». Det oppgis i reglementet at innkjøpssjef er ansvarlig 

for anskaffelsesprosessen, og i denne sammenheng samarbeider innkjøpssjef med virksomhetsleder 

eller de personer som får tildelt denne oppgaven i den enkelte kommune. Den «interkommunale» 

                                                 
12 Se funn under kapittel 4.3 som bekrefter at det fra og med 2015 har vært rapportert jevnlig fra sektor- til 

rådmannsnivå 
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innkjøpssjefen skal involveres allerede i anskaffelsens planleggingsfase dersom det skal gjøres kjøp 

med verdi over kr 500 000 som ikke dekkes av rammeavtale. Videre står det i reglementet at 

rådmannsutvalget kan delegere til innkjøpstjenesten fullmakt til å underskrive rammeavtaler på kjøp 

av varer og tjenester, men at ved enkeltkjøp gjort av en kommune er det rådmann eller den som har 

fått delegert ansvaret, som skal underskrive tildelingsbrev og kontrakt. I en egen tabell stilles de 

ulike fasene i anskaffelsesprosessen opp med merknader om hvem som har ansvar for hva i hvilken 

fase. I alle faser er innkjøpssjef og avdelingen oppført som ansvarlige. I den siste fasen; 

«kontraktsinngåelse», er rådmannen oppført som ansvarlig i tillegg til innkjøpssjef og avdelingen.  

 

Reglementet slår for øvrig fast at innkjøp er et administrativt ansvar og at retningslinjene gjelder 

alle kommunens enheter.  Det slås videre fast at «retningslinjene gjelder varekontrakter, 

tjenestekontrakter (herunder også konsulenttjenester), samt anskaffelser innen bygg og anlegg». Det 

gis ingen definisjon av de ulike typer kontrakter eller opplysninger om hvordan forskrift om 

offentlige anskaffelser klassifiserer / skiller mellom de ulike typer kontrakter. I reglementets del II 

nevnes de ulike anskaffelsesprosedyrer som man i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser 

kan benytte. Det angis at «valg av administrativ prosedyre» avhenger av type anskaffelse og verdien 

på anskaffelsen. Det gis imidlertid ikke opplysninger om hvilke nærmere prosedyrekrav som følger 

av valgt prosedyre i henhold til forskriften. Bestemmelsene om terskelverdier og ulike 

anskaffelsesprosedyrer er ikke oppdatert i tråd med senere regelendringer på området. 

 

Reglementet viser til gjeldende terskelverdier per 1.7.2014, men opplyser også om at nye 

anskaffelsesregler vil gjelde fra 1.7.2015.  

 

Både del I og II av reglementet har enkelte bestemmelser om kontroll og oppfølging i forbindelse 

med bestilling og kjøp. Det angis at kontroll skal rette seg både mot enhetene og leverandørene. 

Overfor enhetene innebærer det å «få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått, 

samt følge de retningslinjer som er vedtatt», mens «overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg 

om at leveringsavtalens betingelser overholdes».  Det slås fast at kontrollen skal foretas etter 

gjeldende rekvisisjons- og anvisningsreglement. Kommunen er forpliktet til å foreta kontroll av 

varen straks den er mottatt. Kontrollen skal omfatte både kvalitet og kvantitet, og eventuelle 

reklamasjoner skal foretas straks en feil er oppdaget, ifølge reglementet. Det angis også at det er den 

enkelte enhet som avgjør om varen skal avvises eller godtas mot reduksjon i pris. Kontroll av 

avtalebetingelser beskrives også i form av at kvalitet, leveringsbetingelser, betalingsbetingelser, 

antall og pris skal kontrolleres. Reglementet angir også at «det forutsettes et samarbeid med 

enhetene og kommunerevisjonen i kontrollarbeidet». Reglementet omtaler ikke temaene 

endringsordrer og tilleggsarbeid.  

 

Den felles innkjøpstjenesten for kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og 

Storfjord er for tiden gjenstand for evaluering i et eget forvaltningsrevisjonsprosjekt som 

gjennomføres av KomRev NORD. Innkjøpssjefen har informert om at innkjøpsreglementene, som 

også gjelder for Nordreisa kommune, vil revideres og oppdateres i løpet av 2019.   

 

- Rutine for innkjøp av varer og tjenester i Nordreisa kommune 

Det finnes også en egen rutine for innkjøp av varer og tjenester som gjelder konkret for de innkjøp 

som Nordreisa kommune foretar utenfor det tidligere nevnte innkjøpssamarbeidet. Rutinen angir 

hvilke formål rutinen skal bidra til oppfyllelse av, herunder regeletterlevelse, konkurransehensyn, 

inngåelse av økonomisk gunstige avtaler, miljøhensyn, likebehandling, forutsigbarhet og åpenhet. 

Videre beskriver rutinen hvem som har fullmakt til å underskrive rammeavtaler, tildelingsbrev og 

kontrakter, og hvem i kommunen som har bestillingsmyndighet.  
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Rutinen skiller mellom ulike avtaleformer, og når det er mest hensiktsmessig å benytte de ulike 

avtaleformene. Det fremgår bestemmelser om hva den enkelte innkjøper må forvisse seg om før 

innkjøpet, blant annet hvorvidt innkjøpet er nødvendig og i kommunens interesse, at det er 

bevilgning for å dekke innkjøpet, og om det allerede foreligger rammeavtale med en leverandør på 

området som kommunen kan benytte seg av. Det fremgår informasjon om terskelverdier og hvilken 

dokumentasjon som skal innhentes fra tilbyderne, hvordan anskaffelsen skal dokumenteres og 

oppbevares samt evalueringskriterier.  

 

Dokumentet inneholder også kontrollrutiner – den som mottar varen plikter å kontrollere om 

kvalitet, kvantitet, leveringsbetingelser og pris er i samsvar med bestilling. Ved bytting av varer skal 

faktura ikke attesteres/anvises før feilen er rettet.  

 

5.2 Risikovurderinger 

Økonomisjef og rådmann har ved oppstart av prosjektet opplyst til revisor at det ikke gjøres 

skriftliggjorte risikovurderinger på økonomiområdet. Kvalitetssikringssystemet som kommunen 

benytter har maler for risikovurderinger, men disse er ikke tatt i bruk. Økonomisjef opplyste i 

oppstartsmøte med revisor i august 2017 at det forelå planer om å gjennomføre risikovurderinger på 

økonomiområdet høsten 2017. Revisor fikk da informasjon om at kommunen hadde begynt å 

arbeide med den skriftlige delen av risikovurderingen, men at kommuneadministrasjonen på grunn 

av bemanningsmessige forhold ikke hadde fullført dette arbeidet. Videre har økonomisjef opplyst 

om at det hele tiden gjøres risikovurderinger innen økonomifeltet, i det daglige arbeidet, men at de 

hittil ikke har vært skriftliggjorte. Økonomisjef nevner risikovurdering av kommunens praksis med 

kontantkasser som eksempel på risikovurderinger som er gjort, men ikke skriftlig nedfelt, og som 

har ført til endring av rutiner. Som følge av at administrasjonen vurderte at det var stor risiko for 

feil ved å benytte kontantkasser, valgte man å legge ned de fleste kontantkassene samt utforme 

rutiner og innføre tett oppfølging for de resterende.  

 

 

Revisor fikk i september 2018 oversendt en risiko- og sårbarhetsanalyse som var gjennomført på 

området for økonomisk internkontroll og økonomistyring. Denne er datert 17.9.2018. Her fremgår 

ulike tenkte hendelser/feil, sannsynlighet for hendelsene samt hvor store konsekvensene av en slik 

hendelse vil være for kommunen. Dette er, slik revisor forstår det, den første risiko- og 

sårbarhetsanalysen som er gjennomført på området for økonomisk internkontroll og økonomistyring 

i kommunen. 

 

Økonomisjefen har informert om at det arbeides kontinuerlig med risiko i økonomiavdelingen, ved 

at dette ofte er tema i avdelingsledermøter og at de ansatte har stort fokus på - og høy grad av - 

risikoavdekking i avdelingen. Det opplyses om at det årlig er flere tilfeller der problemstillinger som 

oppstår her videreformidles til sektorleder eller til rådmannen for avklaring. 

 

 

5.3 Skriftlige rutinebeskrivelser 

Nordreisa kommune har ikke lagt frem noen rutinebeskrivelser som gjelder oppfølging av 

fordringer (herunder offentlige tilskudd og refusjoner). De skriftlige rutinebeskrivelsene som er lagt 

frem for revisor på økonomiområdet, er følgende:  

 

Rutine for attestasjon  

Rutinebeskrivelsen angir at det skal gis skriftlig melding til økonomitjenesten over hvem som til 

enhver tid har attestasjonsmyndighet i virksomheten og for hvilke budsjettområder, og at alle som 
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får attestasjonsmyndighet på forhånd skal gis opplæring slik at de har en klar forståelse av hva 

fullmakten innebærer. Det er økonomitjenesten som er ansvarlig for at slik opplæring blir gitt, ifølge 

rutinebeskrivelsen. Videre beskrives en rekke konkrete kontroller som attestanten skal gjennomføre 

ved attestasjon. Det påpekes også at det ikke er anledning til å attestere egne regninger. 

Avslutningsvis angis det at rådmannen har det overordnede ansvaret, mens sektorledere har ansvar 

for at rutinen blir fulgt i egen sektor, og virksomhetsledere innenfor sin(e) virksomhet(er). Revisor 

har fått oversendt en oversikt over hvem som har attestasjonsmyndighet innenfor sektorene 

administrasjon, oppvekst, helse- og sosial, drift- og utvikling samt investeringer. I skjemaet er det 

også oppgitt hvem som har attestasjonsmyndighet for den enkelte avdeling under sektorene. 

 

Rutine for anvisning 

Det angis også i rutinebeskrivelsen for anvisning at det skal gis skriftlig melding til 

økonomitjenesten om hvem som til enhver tid har anvisningsmyndighet for hvilke budsjettområder, 

og at det på forhånd skal gis opplæring til alle som tildeles slik myndighet. Videre beskrives hvilke 

kontroller anviser skal gjøre, både generelt og spesielt for anvisning av henholdsvis faktura og andre 

utbetalinger. Det slås fast at anvisningsmyndigheten ikke gjelder egne aktiviteter av noe slag, og at 

regninger skal anvises av overordnede dersom inhabilitet kan bli gjort gjeldende. På samme måte 

som for attestasjon angis det at rådmannen har det overordnede ansvar, mens sektorledere og 

virksomhetsledere har ansvar for at rutinen følges innen henholdsvis egen sektor og virksomhet. 

Revisor har fått oversendt en oversikt som viser hvem som har anvisningsmyndighet innenfor 

sektorene administrasjon, oppvekst, helse- og sosial, drift- og utvikling samt investeringer. I 

skjemaet det også oppgitt hvem som har anvisningsmyndighet for den enkelte avdeling under 

sektorene. 

 

Rutine for økonomirapportering 

Rutinebeskrivelsen viser til økonomireglementets bestemmelse om at det skal rapporteres til politisk 

nivå gjennom tertialrapporter. Videre angir rutinebeskrivelsen at hver virksomhet skal levere 

månedlige økonomirapport der det skal rapporteres på;  

 

- måloppnåelse i forhold til økonomiplan og virksomhetsplan 

- økonomi, herunder budsjettkontroller og avviksberegninger, konteringsliste lønn skal 

kontrolleres og kommenteres  

- sykefravær og personaloppfølging, herunder oversikt over korttids- og langtids sykefravær 

samt iverksatte tiltak og oversikt over status for medarbeidersamtaler  

- internkontroll, herunder oppfølging av politiske vedtak, meldte og lukkede avvik, 

gjennomførte kontroller og risikoanalyser 

 

Ifølge rutinebeskrivelsen har virksomhetsledere ansvar for å rapportere per måned til sin sektorleder, 

og sektorleder er ansvarlig for å rapportere per måned til rådmannen. Revisor har fått oversendt den 

siste økonomirapporteringen som er gitt fra en virksomhetsleder i barnehage til sektorleder og fra 

sektorleder for drift- og utvikling til rådmannen. Innholdet i disse viser at enhetsleder og sektorleder 

i disse konkrete tilfellene har rapportert i henhold til rutinebeskrivelse for rapportering. 

 

Rutine for bankavstemming driftskonti 

Det foreligger skriftlig rutinebeskrivelse for avstemming av driftskonto.  
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Øvrige skriftliggjorte rutiner 

Revisor har fått oversendt en oversikt over alle skriftlige rutiner som økonomiavdelingen har. 

Utover de ovenfor nevnte rutinene, er dette: 

 

• Rutine for innkjøp av varer og tjenester 

• Rutine for budsjettregulering 

• Økonomireglement  

• Rutine på viderekobling av telefon 

• Rutine for årsbudsjett og arena 

• Rutine for remittering 

• Rutine for tertialrapporter og lønnsrapporter 

• Rutine momskompensasjon og ordinær mva. 

• Rute for innlevering av skattemelding mva. og komp 

• Rutine for lasting av EHF-faktura 

• Rutine feilfakturering – kreditnota 

• Rutine innførsel av varer-tjenester utland 

• Rutine for ladekort 

• Rutine for tilganger og roller i agresso 

• Rutine for utgående fakturering 

• Rute for økonomiplan 

• Rutine for validering 

• Rutine for kassabeholdning-oppgjør 

• Rutine innlesning av filer i familia 

• Egenerklæring ILO konvensjon 94 

• HMS-egenerklæring 

 

 

5.4 Skriftlige avstemminger 

Økonomisjef i Nordreisa kommune opplyste i oppstartsmøte at alle bankkonti avstemmes månedlig. 

De fleste andre balansekontoene avstemmes annenhver måned eller hvert halvår, men enkelte tas 

kun ved årsavslutning. Det foreligger skriftlig rutine for bankavstemming driftskonti. I denne står 

det blant annet at «hver måned sjekkes at saldo på oppgjørskonto (…) i Agresso stemmer overens 

med kontoutskrift for bankkonto (…) fra Sparebank 1 Nord-Norge. Eventuelle avvik skal 

spesifiseres». Videre står det at «bankutskriftene oppbevares samlet i egen perm, 

avstemmingsskjema mv. oppbevares i egen avstemmingsperm». Det angis også at ansvaret for 

avstemming ligger hos økonomisjef og økonomimedarbeidere.  

 

Kommunen har også rutiner for avstemming av balansekonti. Disse rutinene er oversendt revisor. 

Dokumentet gir en oversikt over når ulike konti skal avstemmes, samt nærmere regler for 

dokumentasjon av balansen. Videre fremgår det at det er økonomisjefen og økonomimedarbeidere 

innen økonomi som har ansvar for avstemmingen, og at målet med rutinen er å sikre at balansekonti 

stemmer med regnskap samt dokumentasjon av balansen. 

 

Dokumentasjon for avstemminger som er gjennomført, foreligger fysisk i ringperm. Revisor 

gjennomfører rutinemessig kontroll av et utvalg av kommunens avstemminger, og har i 2017 

kontrollert om det er gjennomført avstemminger av sentrale bankkonti for tilfeldig utvalgte 

måneder. Kontrollen ga følgende resultat: 
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- Driftskonto: månedlige avstemminger er gjennomført og dokumentert for de utvalgte 

måneder13. Ingen gamle åpne poster ble funnet. 

 

- Agresso faktureringskonto: månedlige avstemminger er gjennomført og dokumentert for de 

utvalgte måneder14. Ingen gamle åpne poster ble funnet. 

 

- Skattetrekk-konto: ingen avstemminger gjennomført i 2017 per september15 

 

Revisor har ved revisjon av årsoppgjørene for årene 2015 og 2016 for Nordreisa kommune ikke 

funnet vesentlige mangler ved kommunens avstemminger av balansekontoer i regnskapet. Heller 

ikke for 2017 har revisor hatt særskilte problemer med å bekrefte regnskapene på grunn av 

manglende avstemminger eller uavklarte saldoer i balansen. 

 

 

5.5 Vurderinger og samlet konklusjon 

 

Nordreisa kommune har framlagt flere dokumenter som viser fordeling av roller og ansvar på 

områder for økonomisk internkontroll. Disse dokumentene gir informasjon om rutiner som skal 

sikre at samme person ikke attesterer og anviser utgifter/betalinger. De gir også informasjon om 

kontroller som skal gjøres, hvordan disse skal gjennomføres, og hvem som er ansvarlig for 

gjennomføringen. Det fremgår rutiner for håndtering av inhabilitetstilfeller i den økonomiske 

internkontrollen. Det foreligger lederavtale for sektorledere, men ikke for virksomhetsledere. Dette 

kan, etter revisors vurdering, være en indikasjon på uavklarte ansvarsforhold på dette nivået i 

organisasjonen. Revisor kan imidlertid ikke se at det forhold at slike lederavtaler ikke foreligger, 

har virket negativt på ivaretakelsen av formålene som slike dokumenter er ment for å sikre. De 

dokumentene som foreligger, og som er fremlagt for revisor, er etter vårt syn egnet til å sikre at 

samme person ikke er ansvarlig for både aktivitet og kontroll, at samme person ikke attesterer og 

anviser en utgift/utbetaling, og at det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i 

internkontrollaktivitetene.  

 

Nordreisa kommune har opplyst om at det i stor utstrekning gjennomføres risikoanalyser på 

økonomiområdet gjennom det daglige arbeidet, men at slike analyser ikke tidligere har vært 

skriftliggjort. Revisor har fått oversendt én skriftlig risikoanalyse, som er gjennomført i 2018, etter 

oppstart av dette forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

 

Som nevnt tidligere har kommunen oversendt flere skriftlige rutinebeskrivelser som finnes på 

økonomiområdet. Det foreligger rutiner som angir hvilke konkrete kontrollhandlinger som skal 

gjennomføres av både attestant og anviser i forbindelse med utgifter. Kontroll med lønnsutbetalinger 

skal gjøres i forbindelse med månedlige økonomirapporteringer. Det foreligger også skriftlig rutine 

for utgående fakturering. Revisor har imidlertid ikke fått oversendt skriftlige rutiner for oppfølging 

av fordringer.  

 

Skriftlige rutiner for avstemminger er oversendt revisor, og avstemminger dokumenteres. Disse 

gjøres tilgjengelig for regnskapsrevisor ved rutinemessige kontroller. Det er ikke forhold som tilsier 

                                                 
13 Juni, juli og august 
14 Juni, juli og august 
15 Samtlige måneder til og med august ble kontrollert 
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at enkelte avstemminger ikke er blitt dokumentert. Revisor påpeker at det per september 2017 ikke 

var gjennomført avstemminger av skattetrekkskonto det året.  

 

Kommunen har skriftlige retningslinjer på området for innkjøp. Retningslinjene skiller mellom ulike 

anskaffelser og beløpsgrenser, og definerer ansvar og roller. Kommunens interne rutiner for innkjøp 

angir rutiner for kontrollaktiviteter i innkjøpsprosessen og tydeliggjør hvor ansvaret for dette ligger.  

Innkjøpsreglementet er imidlertid ikke oppdatert etter at det ble vedtatt i kommunestyret i 2014. I 

etterkant er det gjort flere betydelige endringer i regelverket om offentlige anskaffelser. EØS-

terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. 

Innkjøpsreglementet gir således ikke informasjon om oppdaterte beløpsgrenser etter lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser, eller tillatte anskaffelsesprosedyrer. Reglementet og kommunens interne 

rutiner viser heller ikke til forsyningsforskriften, som fra 1.1.2017 har vært gjeldende for 

kommunale myndigheter i anskaffelsesprosesser. Revisor finner også grunn til å påpeke at 

kommunens rutiner og retningslinjer for innkjøp ikke omhandler endringsordrer og tilleggsarbeider. 

Dette er et område med betydelig risiko for brudd på regelverket om offentlige anskaffelser. 

 

 

Revisors vurderinger er som følger: 

 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune har oppdaterte dokumenter som viser fordeling av 

roller og ansvar, herunder kontrollansvaret på området økonomisk internkontroll, som er 

egnet til å sikre  

d) at samme person ikke er ansvarlig for både aktiviteten og kontrollen 

e) samme person ikke attesterer og anviser en utgift/utbetaling 

f) det ikke hefter inhabilitet ved de involverte ansatte i internkontrollaktivitetene 

 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i noe grad har utført risikovurderinger som 

skriftliggjøres og legges til grunn for interne kontrollaktiviteter 

 

• Revisor vurderer at Nordreisa kommune i stor grad, men ikke fullt ut, har skriftlige 

rutinebeskrivelser som er praktisk anvendbare og angir konkrete kontrollhandlinger som 

skal utføres av hvem og når på områdene 

c) Utgifter (lønn, kjøp av varer og tjenester, overføringer til andre)  

d) inntekter (fakturering av varer og tjenester, oppfølging av fordringer, herunder 

offentlige tilskudd og refusjoner)  

 

• Revisor vurderer at kommunen har dokumentert skriftlige avstemminger som er utført i 

løpet av året og i forbindelse med årsavslutningen  

 

• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet har skriftlige retningslinjer som: 

o skiller mellom ulike anskaffelser (vare-, tjeneste- og bygge- og anleggsarbeid  

o definerer ansvar og roller spesielt hvilke innkjøp resultatenhetene kan utføre og i 

hvilke tilfeller rådmannens stab/støttefunksjoner må involveres  

o tydeliggjør ansvaret for kontrollaktiviteten i innkjøpsprosessen 

o angir rutiner for kontrollaktivitet knyttet til bestilling, varemottak og utbetaling 

 

• Revisor vurderer at kommunen på innkjøpsområdet ikke har skriftlige retningslinjer som  

o har oppdaterte beløpsgrenser som avgjør tillatte anskaffelsesprosedyrer 

o handterer endringsordrer og tilleggsarbeid 
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På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i stor grad, 

men ikke fullt ut, har skriftliggjorte rutiner og retningslinjer i forbindelse med økonomisk 

internkontroll.  
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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  

Økonomisjef i kommunen opplyser at det ofte gis opplæring på økonomiområdet til ansatte, og at 

økonomisjef og controller i alle interne e-poster formidler til ansatte at de når som helst kan be om 

opplæring dersom de er usikre på noe. Det er imidlertid ikke slik at alle ansatte med befatning med 

økonomi og økonomisk internkontroll nødvendigvis hentes inn til intern opplæring. 

Økonomitjenesten vurderer behovet til den enkelte ansatte. Det er generelt liten grad av ekstern 

kursing, men sektorlederne har mulighet til å sende ansatte på eksterne kurs dersom de ønsker å 

prioritere å bruke midler på det.  

 

Økonomisjefen har informert om at det i forbindelse med avdelingsmøter ofte tas opp 

problemstillinger tilknyttet risikoforhold, at slike forhold tas videre til virksomhetsledere og 

sektorledere og at det ligger en opplæring/veiledning i disse rutinene. Hva gjelder skriftlige 

risikovurderinger så er dette kun gjennomført ved ett tilfelle, i 2018.  

 

Når det gjelder kontrollhandlinger, viser økonomisjef i kommunen til at ingen får tildelt rollen som 

attestant eller anviser uten at de har gjennomgått opplæring om hvilket ansvar man har som attestant 

eller anviser. Det foreligger skriftlig rutinebeskrivelse for henholdsvis attestasjon og anvisning, jf. 

kapittel 5.3. I begge disse angis det at alle som får delegert attestasjons-/anvisningsmyndighet «skal 

på forhånd være gitt opplæring slik at de har en klar forståelse av hva fullmakten innebærer. 

Økonomitjenesten er ansvarlig for at slik opplæring blir gitt.» Kommunen opplyser om at de etter 

oppstartsmøte med revisor har utarbeidet en oversikt over hvem som har deltatt på slik opplæring. 

Økonomisjef har videre opplyst til revisor at det høsten 2017 ble gjennomført opplæring på 

økonomiområdet med alle sektor- og virksomhetsledere samt alle ansatte med 

attestasjonsmyndighet i kommunen. Hver sektor hadde én dag med opplæring. Av kursmateriell fra 

opplæringa som er lagt frem for revisor fremgår det at blant annet følgende tema ble gjennomgått: 

- budsjett, budsjettreguleringer og årsavslutning/regnskap (herunder virksomhets- og 

sektorlederes ansvar) 

- fastsetting/dokumentasjon av ansiennitet i forbindelse med lønnsfastsetting 

- kontroll av lønnsutbetalinger (konteringslister) og manuelle lønnsbilag  

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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- sykelønn 

- attestasjon og anvisning (herunder attestant og anvisers ansvar) 

- momskompensasjon og merverdiavgiftsloven 

- håndtering/kontroller av innkomne faktura 

 

Når det gjelder formidling av informasjon internt i kommunen ved endringer i regelverk og/eller 

organisasjonen, opplyser økonomisjef at det gjøres ved «løpende dialog» og ved at det sendes ut e-

poster internt med relevant informasjon. Nordreisa kommune tok i bruk kvalitetssystemet KF 

kvalitetsstyring i 2015. Det er ifølge økonomisjef og rådmann variabelt hvor flinke sektor- og 

virksomhetslederne er til å legge inn rutiner og prosedyrer der og hvor flinke øvrige ansatte er til å 

bruke kvalitetssystemet for å hente ut informasjon. Kvalitetssystemet var ute av drift en periode 

sommeren/høsten 2017 og var da ikke i bruk. Kommunen opplyser at selv når systemet er i drift, er 

det praksis for å sende ut informasjon om nytt/endret regelverk, endringer i organisasjonen og 

lignende per e-post for å sikre at alle mottar informasjonen. Når det innføres nye systemer gjøres 

det alltid en gjennomgang med den/de berørte sektor(er) eller virksomhet(er). Eksempelvis fikk 

Familiesenteret nylig nytt elektronisk system for utbetalinger (Familia), og da ble det gjennomført 

møter mellom økonomitjenesten og Familiesenteret for å etablere en rutine før systemet ble tatt i 

bruk i det daglige. Revisor har fått informasjon om at denne typen rutiner ikke er skriftlige, men at 

når nye systemer som tas i bruk integreres mot økonomisystemet, må avdelingene kontakte 

økonomiavdelingen for å få gjennomført integrasjonen. For øvrig opplyser rådmannen at økonomisk 

internkontroll er et tema som ofte diskuteres i rådmannens strategigruppe. Når det ansettes nye 

ledere, gis det alltid opplæring innen økonomiområdet, og det er økonomisjef eller controller i 

kommunen som står for opplæringa. Nyansatte ledere får også utdelt kommunens 

sektorovergripende reglementer og bes sette seg inn i disse. Revisor har fått oversendt 

dokumentasjon som viser at slik opplæring nylig ble gitt til en ansatt. Dokumentasjonen viser at den 

ansatte fikk oversendt rutiner for innkjøp av varer og tjenester, økonomireglement, rutine for 

attestasjon, samt et dokument som heter «oppskrift og huskeliste resultatrapport». Dokumentet viser 

at virksomhetsledere og sektorledere skal rapportere månedlig til henholdsvis sektorleder og 

rådmann, og hvordan slik rapportering skal gjennomføres.  

 

Økonomisjef opplyser videre at kommunen benytter en kompetansemodul som gir oversikt over 

utdanning og kurs den enkelte medarbeider har. Revisor har fått oversendt uttrekk fra kommunens 

kompetansemodul i Agresso. Denne viser utdanning, kurs, arbeidserfaring og kompetanse sortert på 

den enkelte medarbeider. Det utarbeides ikke kompetanseplaner. De ansatte på selve 

økonomiavdelinga deltar på minimum ett kurs per år innenfor det området de jobber innenfor. Det 

tas da utgangspunkt i hvilket område den enkelte selv føler behov for ytterligere kompetanse på, og 

økonomisjef avgjør om den enkelte kan delta på det ønskede kurset. Økonomisjef opplyser også at 

kompetanse og kunnskap om økonomisk internkontroll vektlegges når kommunen rekrutterer til 

økonomitjenesten. Rådmann opplyser at det er fokus på kunnskap både om internkontroll generelt 

og økonomisk internkontroll spesielt når kommunen rekrutterer til lederstillinger. Det omtales også 

i utlysningstekstene at det er ønskelig med kandidater med kunnskap om internkontroll, ifølge 

rådmannen. Revisor har fått oversendt de to siste stillingsutlysningene der kommunen har rekruttert 

til lederstillinger; sektorleder for helse- og omsorg, samt virksomhetsleder for Sonjatun helsesenter. 

Av stillingsutlysning for sektorleder helse- og omsorg fremgår det at det er ønskelig med en kandidat 

som har god økonomiforståelse, og at det er en fordel med videreutdanning innen 

økonomi/administrasjon. Av stillingsutlysning for virksomhetsleder fremgår det at kompetanse 

innen økonomi og virksomhetsstyring er et kvalifikasjonskrav. 
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6.2 Vurderinger og konklusjon 

 

Revisor har funnet at de ansatte i kommunen i utstrakt grad får tilbud om intern opplæring ved 

behov, og at risikoanalyser ofte er tema i møter i økonomiavdelingen. Alle som utfører 

kontrollhandlinger i kommunen må gjennomføre obligatorisk opplæring. Ansatte får informasjon 

om endringer i regelverk og i organisasjonen per e-post. Når det kommer til gjennomføring av 

skriftlige risikoanalyser, så er dette kun gjennomført ved en anledning. Dette kan være en indikasjon 

på at ansatte ikke i tilstrekkelig grad er gitt opplæring og veiledning – og ikke i tilstrekkelig grad 

har praktisk erfaring med - gjennomføring av risikoanalyser. På bakgrunn av dette er revisors 

vurdering at Nordreisa kommune i noen grad har oppfylt kriteriet om å gi ansatte 

opplæring/veiledning i gjennomføring av risikoanalyser og kontrollhandlinger samt å gi fortløpende 

informasjon ved endringer i regelverk og i organisasjonen.  

 

Revisor har funnet at Nordreisa kommune stiller krav til kunnskap om økonomi og økonomisk 

internkontroll når kommunen rekrutterer, særlig til lederstillinger. Dette er dokumentert gjennom to 

av de siste stillingsutlysningene som er gjort av kommunen. På bakgrunn av dette er revisors 

vurdering at Nordreisa kommune har oppfylt kriteriet om å vektlegge kunnskap om økonomisk 

internkontroll ved rekruttering til stillinger som er tillagt oppgaver og ansvar på feltet. Revisor har 

funnet at det ikke utarbeides kompetanseplaner, og revisors vurdering er dermed at Nordreisa 

kommune ikke har oppfylt kriteriet tilknyttet kompetanseplaner. Vurderingen tillegges begrenset 

vekt i den samlede konklusjonen, all den tid kriteriet er formulert som et «kan»-kriterium. 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger er revisors konklusjon at Nordreisa kommune i stor grad 

treffer 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 HØRING 

Revisor sendte rapporten på høring til administrasjonssjefen 31.10.2018. Vi ga frist til å avgi 

høringsuttalelse til 13.11.2018. Kommunen ba om utsatt høringsfrist til 16.11.2018. Revisor mottok 

16.11.2018 høringsuttalelse fra rådmann Anne-Marie Gaino. Høringsuttalelsen gjengis i det 

følgende: 
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8 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Nordreisa kommune å: 

• Treffe tiltak for å sikre at budsjett og økonomiplan for Nordreisa kommune utarbeides med 

utgangspunkt i realistiske anslag av forventede inntekter og utgifter 

• Treffe tiltak for å sikre at det foreslås nødvendige avvik i tilfeller hvor det rapporteres om 

merforbruk til kommunestyret 

• Videreføre praksis med å gjennomføre og skriftliggjøre økonomiske risikovurderinger 

• Oppdatere innkjøpsreglement og rutiner for anskaffelser i tråd med gjeldende regelverk om 

offentlige anskaffelser 
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• COSO-rapport: Internkontroll – et integrert rammeverk, 2013-utgaven 

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

(budsjettforskriften)  

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

Agenda Utredning & Utvikling AS 28. mai 2008 

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

kommunane” (Rapport 15. desember 2009) 

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

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

• Ot.prp.nr.42 (1991-1992) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Økonomireglement for Nordreisa kommune, vedtatt 26.3.2015 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Nordreisa kommune: 

 

Barneverntjenesten, 2017    

Ressursbruk og kvalitet i grunnskolen, 2014 

Pleie- og omsorg – ressursbruk og kvalitet, 2012 

Ansattes oppfatninger av arbeidsmiljø og bemanning i pleie- 

og omsorg, 2010 

Oppfølging av kommunens inntektsskapende virksomhet, 

2009 

Iverksetting av politiske vedtak, 2008 

Forebyggende barnevern, 2007 

Økonomistyring, 2006 

Offentlige anskaffelser, 2005 

Halti-prosjektet, 2004       

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, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 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 ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
 



 

 

 


