
Kontrollutvalget i Vestre Toten kommune 
Sekretariatet 

 

Adresse:    
Kontrollutvalgstjenester AS v/Kjetil Solbrækken 
Studievegen 7, 2815 Gjøvik       
Tel. 995 77 903, e-post:  kjetil@kontrollutvalget.no 

 
 

Raufoss, 24. august 2020. 
J.nr./referanse: 12-20/VT/ks 

KONTROLLUTVALGET I VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Torill Hansen (Frp)  
Hege Eriksen (Ap) – forfall 
Lajla Tangen (Ap), vara 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 
 
Det innkalles herved til møte i kontrollutvalget:  
 

Dato:  Onsdag 2. september 2020 
Tid: Kl. 0830 – ca. 1430 
Sted:  Formannskapssalen, rådhuset 
 
Vedlagt følger saksliste og saksdokumenter.  
 
Eventuelt forfall bes meddelt snarest til undertegnede på tlf/SMS 995 77 903 eller e-post 
kjetil@kontrollutvalget.no.  
 
Forfall og innkalling av vara: 
Hege Eriksen (Ap) har meldt forfall. Første vara Stein Knutsen (Ap) har meldt forfall. Andre 
vara Lajla Tangen (Ap) er innkalt.  
 
Deltakelse fra andre i møtet: 
 

• Kommunedirektøren/administrasjonen deltar fra kl. 0900 i f.m. sakene 36, 37 og 38. 
 

• Sekretariatet ved Ole Kristian Rogndokken deltar i f.m. sak 39 (sak: 
Kommunebarometeret 2020). 

 
 
Med hilsen 
For leder i kontrollutvalget 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 
 
 
 
Kopi til orientering: 
- Vestre Toten kommune v/ordfører og kommunedirektør 
- Innlandet Revisjon IKS v/daglig leder og oppdragsansvarlige revisorer 
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KONTROLLUTVALGET I  

VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 

SAKSLISTE 
 

FOR MØTE I RÅDHUSET  
 

Onsdag 2. september 2020 
 

 
 
 
SAK NR. 34/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2020 
 
SAK NR. 35/2020             TEMA: INTERNKONTROLL I KOMMUNER 
 
SAK NR. 36/2020 KOMMUNENS ADMINISTRATIVE ORGANISERING  
 
SAK NR. 37/2020             INTERNKONTROLL I VESTRE TOTEN KOMMUNE - 

OVERORDNET NIVÅ 
 
SAK NR. 38/2020 RISIKOVURDERINGER PÅ OVERORDNET NIVÅ – 

KOMMUNENS VIRKSOMHET OG OPPFØLGING AV 
EIERSKAP/SELSKAPER 

 
SAK NR. 39/2020 KOMMUNEBAROMETERET 2020 – VESTRE TOTEN 

KOMMUNE 
 
SAK NR. 40/2020 REFERATSAKER  
 
 
 
 
 

Raufoss, 24. august 2020. 
For utvalgsleder 

 
Kjetil Solbrækken 

sekretær 
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SAK NR. 34/2020 
 

Vestre Toten kommune  
     

 
 
 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.06.2020 
 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

 
         
Saksdokumenter:  Vedlagt: 
1. Møteprotokoll fra møte 16.06.2020 

 
Vedlegg 1 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 16.06.2020 godkjennes. 
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Møteprotokollen fra forrige møte legges herved frem til formell godkjenning.  
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MØTEPROTOKOLL 
 

KONTROLLUTVALGET I 
VESTRE TOTEN KOMMUNE 

 

 
Tirsdag 16. juni 2020 holdt kontrollutvalget møte i Vestre Toten kulturhus kl. 0830 – 1345. 
 
Som medlemmer møtte: 
Asgeir Sveen, leder (H) 
Kjell Borglund, nestleder (Ap)  
Bjørn Iversen (Sp) 
Hege Eriksen (Ap)  
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Torill Hansen (Frp)  
 

Følgende varamedlem møtte: 
Inger Lilleby Fløgum (H), første vara for H/Sp/Frp 
 

Ellers møtte: 
Fra administrasjon: Kommunedirektør Bjørn Fauchald (sakene 27, 28 og 29), leder for 
tverrsektorielt samarbeid Monica Skjellen-Larsen (sak 27), leder for barneverntjenesten Hanne 
Helgeland (sak 27) og omsorgssjef Trine Kløvrud (sak 29). 
Sekretær: Kjetil Solbrækken. 
  
Møteprotokollen er sendt til: 
Kommunestyret, ordfører, kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmannen, 
Innlandet Revisjon IKS og Oppland Arbeiderblad. 
 
 
Utvalgsmøtet ble satt kl. 0830 med leder Asgeir Sveen som møteleder. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 

 
Til behandling: 
 
SAK NR. 25/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.05.2020 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 20.05.2020 godkjennes. 
 

 
 
SAK NR. 26/2020 ORIENTERING OM TILSYNSSAK ETTER 

BARNEVERNLOVEN - VESTRE TOTEN KOMMUNE  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar tilsynssaken til orientering og har merket seg 
Fylkesmannens kommentar i avslutningsbrevet av 17.01.2020:  
 

Vi vurderer at kommunen har foretatt en grundig 
gjennomgang av tjenesten, har fått god kjennskap til 
risikofaktorer og at det er utarbeidet en beskrivende 
handlingsplan for å minimere risiko for lovbrudd. På 
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bakgrunn av kommunens tilbakemeldinger vurderer vi at 
kommunen har lagt til rette for at barneverntjenesten 
fremover vil kunne ytes i samsvar med aktuelle lov- og 
forskriftskrav. 

 
 
 
SAK NR. 27/2020 STATUS FOR BARNEVERNTJENESTEN  

 
Fra behandlingen: 
Leder for barneverntjenesten Hanne Helgeland orienterte med vekt 
på følgende hovedtema: 
 

• Status for utviklingen og implementering av handlingsplan, 
herunder: 
- Oppfølging av tilsynsrapport fra Fylkesmannen, jf. 

utarbeidet handlingsplan 
- Oppfølging av rapporten fra Agenda Kaupang 

• Prosessplan for arbeidet med sykefravær/nærvær 
• Status sykefravær 01.01 – 31.05.2020 – jevn nedgang 

gjennom året (fra 13,9 % i januar til 6,3% i mai). 
• Status økonomi 
• Effekter av korona  
• Korona-situasjonen 
• Nytt organisasjonskart fra 01.05.2020  
• Antall ansatte (27 stillingshjemler i tjenesten) 
• Veien videre: 

- Strategi for tverrfaglig samarbeid 
- Plan for å etablere en god organisasjonsstruktur 

 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald og leder for tverrsektorielt 
samarbeid Monica Skjellen-Larsen supplerte orienteringen.  
 

Vedtak, enstemmig: 
 

1. Med bakgrunn i presentasjonen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at barneverntjenesten er i positiv utvikling og at 
utarbeidet handlingsplan (etter Fylkesmannens tilsyn og 
rapporten fra Agenda Kaupang fra 2019) er på god vei til å bli 
implementert. 
 

2. Kontrollutvalget har særlig merket seg følgende 
utviklingstrekk i 2020:  

 

• Betydelig reduksjon i sykefraværet.  
• God kostnadskontroll. 
• Ingen fristbrudd i 1. kvartal 2020. 
• Økt oppfølging og lederstøtte fra kommunedirektørens 

side (bruk av leder for tverrsektorielt samarbeid). 
 
3. Kontrollutvalget ønsker å holde seg løpende orientert om 

utviklingen innenfor tjenesten, og vil be om en ny oppdatering 
av situasjonen i løpet av året.   
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SAK NR. 28/2020 STATUS FOR FASTLEGETJENESTEN  
 
Fra behandlingen: 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald orienterte om status for 
fastlegetjenesten i Vestre Toten kommune og svarte på spørsmål 
innenfor følgende hovedtema: 

 

• Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 (Helse- 
og omsorgsdepartementet, 2020) 

• Status for legedekning pr. juni – 13,5 hjemler totalt 
• Framdrift 2020: Forsinket pga. korona, men holder fortsatt 

fast på planen og jobber inn forsinkelsen. 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Kontrollutvalgets inntrykk er at legedekningen pr. d.d. er 
tilfredsstillende, men er bekymret for det store omfanget av 
vikarer og de følgene det har for stabiliteten og innbyggernes 
opplevelse av ordningen.  
 

2. Kommunedirektørens informasjon om gjennomførte og 
planlagte tiltak synes å være egnet til å bidra til en mer robust 
løsning for fastlegetjenesten på sikt. 

 

3. Kontrollutvalget ønsker å følge utviklingen og vil be om en ny 
orientering om situasjonen senere i 2020.  

 
 
 
SAK NR. 29/2020 KOMMUNENS REGISTRERING AV ANTALL PERSONER 

MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING  
 
Fra behandlingen: 
Omsorgssjef Trine Kløvrud orienterte med vekt på følgene 
hovedtema:   

• Kommunens rutiner for registrering og rapportering av 
psykisk utviklingshemmede 

• Kommunens rolle ved opprettelse av vergemål og rutiner for 
informasjon/kommunikasjon med berørte 

• Antall personer registrert (59 i 2019, 62 i 2020). 
 
Kommunedirektør Bjørn Fauchald supplerte orienteringen.   
 

Vedtak, enstemmig: 
 

Med bakgrunn i orienteringen i møtet har kontrollutvalget 
inntrykk av at: 
 

• Kommunen har tilfredsstillende rutiner for registrering og 
rapportering av psykisk utviklingshemmede. 
 

• Det er lav risiko for at kommunen ikke fanger opp alle 
som skal innrapporteres (og dermed går glipp av 
inntekter). 
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SAK NR. 30/2020 KONTROLLUTVALGETS PLAN FOR 
FORVALTNINGSREVISJON 2020-2023: FORELØPIGE 
RISIKOVURDERINGER OG PRORITERINGER 

 
Vedtak, enstemmig: 
 

1. Følgende tema/områder tas med i det videre arbeidet med 
planen (ikke prioritert rekkefølge):  
 

• Barnevernet, jf. KU-sak 27/20 
• Fastlegetjenesten, jf. sak KU-sak 28/20 
• Byggesak  
• Hjemmetjenesten 
• Beredskap (evaluering etter korona; kriseledelsens 

arbeid, samhandling med andre mv.) 
• Omsorg (følge opp pågående evaluering – aktuelt senere 

i valgperioden) 
• Tilrettelagte tjenester 
• Sykefravær og sykefraværsoppfølging (overordnet 

nivå/HR og oppfølging/praktisering på enhetsnivå) 
• LEAN (gevinstrealisering, i hvilken grad nås målet om 

kontinuerlig forbedring) 
• Informasjonssikkerhet og personvern (etterlevelse av 

personvernlovgivningen) 
 
 

Drøfting av aktuelle tema videreføres på neste møte.  
 

2. Saken følges opp slik:   
 

• Innlandet Revisjon IKS bes om å gi innspill til planen på 
følgende områder: 
- Eierskapskontroll 
- Forvaltningsrevisjon i selskaper 

 

• Kommunedirektøren inviteres til dialog omkring planen og 
bes i den forbindelse om å presentere: 
- Kommunens administrative organisering 
- Gjennomførte risikovurderinger av kommunens 

virksomhet (overordnet nivå), inkludert interkommunale 
samarbeid og kommunes oppfølging av selskaper 
(eierstyring) 

 

• Kontrollutvalgets sekretariat bes om å presentere:  
- Kommunebarometeret 2020 for Vestre Toten kommune 

  
 
 
SAK NR. 31/2020 SAMORDNING AV TILSYN OG EGENKONTROLL – NY 

TILSYNSKALENDER FRA 2020 
 
Fra behandlingen: 
Utvalgssekretær orienterte om endringen i ny kommunelov (krav til 
fylkesmennene, jf. § 30-6 Samordning av statlige 
tilsynsmyndigheter) og sekretærens deltakelse på møte med 
Fylkesmannen i Innlandet om temaet. 
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Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar til orientering at fylkesmennene og andre 
statlige tilsynsmyndigheter tar i bruk en felles nasjonal 
tilsynskalender fra 2020 i sitt arbeid med å legge til rette for 
samordning av statlige tilsyn med kommuner og 
fylkeskommuner.  
 

 
 
SAK NR. 32/2020 TERTIALRAPPORT 1/2020 FRA INNLANDET REVISJON 

IKS  
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Tertialrapport 1/2020 fra Innlandet Revisjon IKS tas til 
orientering. 
 

 
 
SAK NR. 33/2020 INVITASJON TIL MEDLEMSSKAP I FORENINGEN 

FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 
 
Vedtak, enstemmig: 
 

Kontrollutvalget tar invitasjonen til orientering. Det tegnes ikke 
medlemskap i organisasjonen.  
 

 
 
 

 
Raufoss, 16. juni 2020. 
 
 
_________________________  
Asgeir Sveen 
leder 

 

 
RETT UTSKRIFT: 
Raufoss, 16. juni 2020. 

 

 
Kjetil Solbrækken 
utvalgssekretær 
 

 
 
 

 
 
 

 

Møteplan for 2020 – Kontrollutvalget: 
 

• Tirsdag 04.02.2020 kl. 0830 
• Fredag 21.02.2020 kl. 0830  
• Onsdag 01.04.2020 kl. 0830 - avlyst 
• Onsdag 20.05.2020 kl. 0830  
• Tirsdag 16.06.2020 kl. 0830  
• Onsdag 02.09.2020 kl. 0830  
• Onsdag 07.10.2020 kl. 0830  
• Onsdag 09.12.2020 kl. 0830  

 

 

Bestilte oppdrag fra Innlandet Revisjon IKS 
(forvaltningsrevisjon mv): 
 
• Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll (KU-sak 30/2020): 
- Eierskapskontroll 
- Selskaper 
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SAK NR. 35/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 
TEMA: INTERNKONTROLL I KOMMUNER 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll  
(veileder fra Kommunens Sentralforbund, 3. utgave) 

 
 

Vedlagt: Kap. 2 og 3  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Presentasjon av temaet internkontroll i kommuner, med vekt på kommunedirektørens 
ansvar etter kommunelovens kap. 25, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering: 
Internkontroll er et uttrykk som kan benyttes i flere sammenhenger og innenfor alle områder og 
nivåer i den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget vil derfor naturlig komme i kontakt med 
uttrykket en rekke ganger gjennom valgperioden, og det vil derfor være viktig at utvalget har en god 
forståelse for begrepet og hva som ligger i kommunelovens krav på området.  
 
Hensikten med saken er å informere om kommunelovens krav til kommunedirektøren på området, og 
hvordan kontrollutvalget kan tilnærme seg sitt kontrollansvar.  
 
Saken tar utgangspunkt i veileder fra Kommunens Sentralforbund med tittelen «Orden i eget hus – 
kommunedirektørens internkontroll».  
 
Veiledningsheftetets kap. 2 og 3 omhandler internkontroll på generelt grunnlag. Utvalgssekretær vil 
gi en kort presentasjon av hovedtrekkene fra denne delen av veilederen i møtet.  
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Kommuneloven: 
 
Kapittel 25. Internkontroll 

 
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen 
og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 
organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er 
nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 
internkontroll. 

 
§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 
tilsyn 
 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 
I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 

 
 
Bestemmelsen om internkontroll er mer omfattende i ny lov enn i tidligere lov. Den nye loven 
erstatter internkontrollregulering i særlovgivningen. Målsettingen med regelverket er å: 
 

• styrke internkontrollen for å sikre etterlevelse av lover og forskrifter 
• mer samordnet og forenklet regelverk 

 
Begrepet internkontroll defineres ikke i loven. Loven angir hva som kreves som et minimum av 
internkontroll etter kommuneloven. Kommunen kan gjøre mer, på bakgrunn av andre lovkrav, eller 
etter eget initiativ.  
 
God internkontroll skal bidra til en utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, sikre kvalitet og 
effektivitet i tjenesteyting og forvaltning, og bidra til godt omdømme og legitimitet for 
kommunesektoren. Man må ha orden i eget hus for å opprettholde tilliten og legitimiteten til 
kommunesektoren og lokaldemokratiet.  
 
Det er kommunedirektøren som har ansvaret for å etablere en tilfredsstillende internkontroll som 
fungerer. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at internkontroll er etablert og at den fungerer i praksis. 
Kommunedirektørens internkontroll er viktig del av kommunens egenkontroll.  
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2.1  Hva er internkontroll?

Kommunedirektørens internkontroll er det ansvaret og de oppgavene som ligger  
til kommunedirektøren etter kommuneloven § 25-1.

Etter loven er hensikten med internkontroll å sikre at lover og forskrifter følges.  
Lovkravet til internkontroll angir en avgrensning av hva det kan føres tilsyn med. 
Bestemmelsene i § 25-1 tydeliggjør kommunedirektørens ansvar både for å ha  
tilstrekkelig kontroll, og et krav om en prosess for å sikre kontroll. Sammenliknet  
med tidligere kommunelov gis det mer utfyllende bestemmelser om hensikt, innhold 
og omfang, men kravet er likevel forholdsvis overordnet. 

Kommuneloven angir hvilke minstekrav som stilles til internkontroll, men gir ikke en 
legaldefinisjon av internkontrollbegrepet. Kommunene kan etablere en internkontroll 
som går lenger enn de minstekrav som stilles i loven. Denne veilederens formål er 
ikke å avklare de mange rettslige grensespørsmål som kan oppstå om hva som er det 
nærmere innholdet i lovens minstekrav. Dersom staten har hjemmel i særlover for å 
føre tilsyn med kommunens oppfølging av interkontroll, er det et såkalt lovlighetstilsyn. 
Det innebærer at staten da bare kan føres tilsyn med om minstekravene i loven er 
oppfylt, og ikke om internkontrollen er god. 

Det finnes ikke ett svar på hva som er god internkontroll – hver  
kommunedirektør bør gjøre seg opp en formening om hva som  
er god internkontroll og hvordan den skal innrettes og følges opp  
i egen kommune. 

Lovverket angir hva som kreves som et minimum, og i praksis  
inneholder internkontrollen ofte flere element enn de minstekravene 
som følger av loven.

Kommuneloven § 25 - 1
Kommuner og fylkes- 

kommuner skal ha intern-
kontroll med administra-
sjonens virksomhet for å 

sikre at lover og forskrifter 
følges. Kommunedirektø-

ren i kommunen og fylkes-
kommunen er ansvarlig 

for internkontrollen.

Kap. 2     InternKontroll
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Det gjøres mye bra arbeid i kommunesektoren, og kanskje er det slik at mye intern-
kontroll ikke blir oppfattet som internkontroll, men som hensiktsmessig arbeids- 
deling, faglig baserte normer og arbeidsformer, sunn fornuft, rutine og erfaring.  
Denne veilederen er ment å understøtte alt det gode arbeidet, og samtidig gi støtte 
der det er forbedringspotensial. Formålet er å gi praktisk støtte til kommuner og  
fylkeskommuner som ønsker å styrke den administrative internkontrollen. Selv om 
veilederen ikke tar sikte på å avklare det nærmere innholdet i lovens minstekrav så 
ønsker vi å bidra til oppmerksomhet på vurderinger som også er relevante for å  
vurdere hva som følger av lovens minstekrav.

God internkontroll handler i stor grad om systematisk arbeid, god organisering og 
dokumentasjon, arbeidsmetoder og samhandling som kan forebygge lovbrudd og 
uønskede hendelser. Internkontroll kan overlappe med virksomhetsstyring, men er i 
større grad risikobasert enn det mål- og resultatstyringen er, som har oppmerksom-
heten på å realisere mål.

2.1.1  HEMMER INTERNKONTROLL INNOVASJON OG NYTENKNING?
Innovasjon og utvikling er viktig for en effektiv og brukervennlig kommunesektor. 
Det kan være nærliggende å stille spørsmål om hvorvidt internkontroll – i betydningen 
risikoaversjon (trygghetssøking), formalisering, dokumentasjon og ryggdekning står 
i motsetning til en ønsket organisasjonskultur som fremmer innovasjon, nytenkning, 
handlingsrom og kreativitet. 

Svaret er nei, det behøver ikke å være slik. Evne og vilje til å prøve nye løsninger 
behøver ikke begrenses av kravet til god internkontroll.

Internkontroll handler om å ha ting på stell, oversikt og analytisk forståelse blant annet 
av ansvar og risiko, og dette lar seg fint forene med en ledelsesutøving som fremmer 
medarbeiderskap med handlingsrom og mot til å foreslå og forsøke noe nytt. 

Også ved forsøk og piloter bør man tenke gjennom risikoene, og om disse er aksep-
table. Kjennetegn på tester og eksperimentering er nettopp at risikoen er høyere –  
og at akseptabel risiko er høyere enn om man hadde gjort tilsvarende innenfor  
ordinær drift. 

Kommuneloven § 25 - 1
Internkontrollen skal være 
systematisk og tilpasses 
virksomhetens størrelse, 

egenart, aktiviteter og 
risikoforhold.

Internkontroll er i stor grad sunn fornuft og god 
praksis satt i system.

Kap. 2     InternKontroll
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2.2  Behov for en mer enhetlig forståelse

Begrepet internkontroll møtes av mange ulike forståelser. Oppfatningen av hva som 
inngår eller omfattes av internkontroll vil ofte være betinget av en persons faglige 
tilhørighet eller erfaring. 

Innenfor helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) snakkes det om ROS, Risiko- og sårbarhet. 
Innenfor myndighetsutøvelse assosieres internkontroll kanskje mer med fare for kor-
rupsjon og økonomiske misligheter. Innenfor enkelte tjenesteområder er internkontroll 
ensbetydende med avvik og avvikshåndtering – kanskje særlig knyttet til forsvarlighet 
i tjenesteutføring eller farlige situasjoner for medarbeidere. 

Felles for disse ulike forståelsene er at de i noen grad avgrenser internkontroll ved at 
de relaterer seg til ett fagområde eller perspektiv. 

Uansett hvilken forståelse man legger til grunn, så har kommunedirektøren ansvaret, 
både for de ansattes sikkerhet, og for kvalitet og forsvarlighet i tjenesteyting og for-
valtning. 

Det er ikke noe galt i å arbeide snevert eller på et avgrenset område, men kommune-
direktørens ansvar favner hele kommuneorganisasjonen og alle perspektivene, både 
arbeidsmiljø og tjenester, etikk og økonomi. Det er ikke feil, men det er heller ikke 
tilstrekkelig. 

Erfaring viser at når ulike personer og fagmiljøer samtaler om internkontroll, har hver 
og en med seg «sin» forståelse, og ulikheter i oppfatning av hva internkontroll er. Det 
kan være en barriere for et godt forbedringsarbeid og en helhetlig og systematisk 
internkontroll.

Topplederne bør tematisere, diskutere og skape en felles forståelse 
av begrepet internkontroll, både nedslagsfelt og virkeområde.
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2.3  Formalisering – organisering, roller og ansvar 

I modellen for god internkontroll (kapittel 3) er «formalisering» en av tre forutsetninger 
for betryggende kontroll. En sentral del av formaliseringen er organisering, ansvar og 
roller. 

Arbeid med internkontroll skiller seg ikke fra annen ledelse. Dette innebærer at an-
svarsdeling for internkontroll bør følge kommunens oppbygging og tilpasses den  
helhetlige virksomhetsstyringen. Tilsvarende bør ansvar for internkontroll kobles 
sammen med andre lederoppgaver, som økonomi, ansvar for kvalitet og fag, og  
for personalforvaltningen. 

Likeledes bør det være toveis kommunikasjon, og informasjon bør flyte mellom ulike 
nivåer. Dette vil bidra til at virksomhetsstyringen og internkontrollen trekker i samme 
retning slik at alle nivåer og virksomheter har felles plattform og forståelse for arbeidet 
og hele organisasjonen arbeider for realisering av felles mål.

En godt organisert internkontroll har også effekt på kulturen. Dersom vi organiserer 
med sikte på læring, forbedring og deling, vil tilretteleggingen smitte over til praksis, 
og etter hvert bli internalisert som en ubevisst kultur, noe vi gjør fordi det er naturlig. 

Det finnes ingen «fasit» på god internkontroll, men PwC har definert internkontroll 
slik: Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, 
gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og 
mangler i virksomhetens arbeidsprosesser (PwC, 2009, s. 5). En tilnærming til god in-
ternkontroll kan også være å dele kontrollbegrepet i to perspektiv (KPMG, 2011, s. 6): 

Med strategisk perspektiv menes det etablerte felles styringssystemet og de 
verktøyene ledelsen har innført for å nå virksomhetens mål. I COSO betegnes 
dette som overordnede ledelseskontroller, mens vi i denne veilederen bruker 
betegnelsen Sektorovergripende internkontroll. 

Med operasjonelt perspektiv menes de løpende prosessene og praktiske 
aktivitetene som gjøres i tjenesteproduksjonen (og i støtteprosesser). I COSO 
betegnes dette som kjerneprosesser og støtteprosesser, mens denne veile-
deren omtaler dette som tjenestespesifikk internkontroll og internkontroll i 
støtteprosesser. 
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Vi vil spesielt peke på:
• Betydningen av å følge opp kritiske risikoer, rapportering av betydelige risikoer og 

evne og vilje til å håndtere (redusere) slike. 
• Evne og vilje til å lære av uønskede hendelser, avvikshåndtering og læringssløyfer, 

kvalitets- og forbedringsarbeid. 
• Ansvar for vedlikehold og evaluering av internkontrollen, for eksempel hvorvidt 

iverksatte tiltak har ønsket effekt, om rapporteringen fungerer etter intensjonene og 
gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er tilstrekkelige eller for 
omfattende og så videre. 

Figuren nedenfor viser en mulig ansvarsdeling mellom ulike nivåer: kommunedirektør-
nivået, etats- og sektornivå og tjenestesteder. Dette er ment som en skjematisk illus-
trasjon for å illustrere som et eksempel at en barnehage (enhet) har andre oppgaver 
og roller enn en kommunalsjef. 

Figuren bruker begrepet sektor om nivået som omfatter flere virksomheter eller tjenes-
ter. Dette kan for eksempel være et kommunalsjefområde eller en etat. Kommunene 
er ulikt organisert og har ulike størrelser og nivåer, og «sektor» illustrerer mellomnivået 
som er mindre enn kommunen og større enn en enhet eller en avdeling.

Kommune Sektor Enhet

Ivareta helheten i 
internkontrollen

Vurdere risikobildet

Etterspørre og sikre
etterlevelse og oppfølging

Oppsummere
risikovurderinger, 

sikre tiltak

Utvikling av sektoren

Rutiner og
internkontrolltiltak

Risikovurderinger

Forbedringsarbeid 
og læring

Måloppnåelse, 
forventninger og 

tilrettelegging

Strategier og mål

Vurderinger og anbefalinger

Figur 2. Eksempel på roller og ansvar på ulike nivåer 
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Pilene illustrerer de prinsipielle veiene. I praksis vil det ofte være samspill og dialog  
«på tvers».

Strategier og mål formidles fra kommunedirektørnivået til virksomheter og avdelinger. 
På samme måte som formidling av verdier og overordnede målsettinger vil også stra-
tegiske valg for internkontroll være premissgivende for internkontrollen. 

Relevant informasjon bør aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer.  
Dette vil sikre oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige  
forhold fanges opp og vurderes. 

2.4  Virksomhetsstyring og internkontroll

I rapporten «Internkontroll i kommunene» (PwC, 2009) omtales tre ulike rammeverk 
for virksomhetsstyring: ISO 9001, Balansert Målstyring og COSO. Mange kommuner 
har innført balansert målstyring, og dette rammeverket har særlige styrker i opera-
sjonalisering av strategiske mål, mens COSO-rammeverket har sine styrker innenfor 
risikovurderinger og kontroller.  

PwC argumenterer for at COSO-rammeverket er et godt utgangspunkt for styrking 
av kommuners internkontroll. COSO baserer seg på tre målsettinger for internkontroll: 
Målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig regnskapsrapportering og overholdelse 
av lover og regler. Når denne veilederen har et utvidet perspektiv på internkontroll, 
henger det sammen med at COSO opprinnelig ble utarbeidet for private virksomheter 
og har mer oppmerksomhet på økonomiske målsettinger. Kommuner har behov for et 
bredere perspektiv på sin styring. 

2.4.1  SAMMENHENGEN MELLOM STYRINGSSYSTEM OG INTERNKONTROLL
Et helhetlig styringssystem vil ofte ivareta ulike funksjoner. Risikoreduksjon gjennom 
styrket internkontroll er en av dem. Andre vil være måloppnåelse og resultater, krise- 
og beredskapshåndtering og systematisk utviklings- og forbedringsarbeid. 

De ulike delene av kommunens styringsmodell (-system) ivaretar ulike hensyn og 
hensikter, og derfor benyttes ulike virkemidler for å sikre ivaretakelse. 

For å sikre en god – eller styrket – internkontroll bør man ta utgangspunkt i det man 
allerede har etablert, og vurdere hva som er godt nok, og hva som bør forbedres. 

Internkontrollen bør integreres og tilpasses det styringssystemet eller den «modellen» 
som kommunen bruker. Det er altså ikke nødvendig å etablere et særskilt internkon-
trollsystem. Det som er nødvendig, er å sikre at den styringsmodellen og det syste-
matiske arbeidet som gjøres også gir trygghet for at det er tilstrekkelig intern kontroll.
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Mange kommuner har etablert et styringssystem der mål og resultater inngår. Selve 
styringssystemet kan for eksempel være basert på resultatavtaler som alle ledere 
inngår med sin nærmeste leder, der oppfølging og rapportering baseres på oppnådde 
resultater. Kommuner som har innført balansert målstyring utarbeider målekort som 
viser mål, kritiske suksessfaktorer, tiltak og aktiviteter. 

Noen vil hevde at det viktigste verktøyet for å sikre at kommunedirektøren har kontroll, 
er et godt utbygd kvalitetssystem som inneholder alle kommunens rutiner og prose-
dyrebeskrivelser, reglementer, stillingsbeskrivelser og instrukser. Dersom kommunen 
har ambisjon om et så fullstendig og altomfattende verktøy, er det også naturlig at 
dette ivaretar avvikshåndtering, samt rapportering eller aggregering til overordnet nivå. 
Risikoanalyser, internkontroll og kvalitetsforbedring kan da blir mer målrettet og trekke 
i samme retning.

Ved utvikling av internkontroll bør det tenkes «balanse» mot andre deler av ledelse og 
styring, og det kan for noen fremstå som et dilemma å vekte noe mer uten å vekte 
noe annet mindre. Det kan like fullt være verdifullt å ta med seg at dersom man har 
som ambisjon at all internkontroll skal integreres i styringssystemet, er det fare for 
at internkontrollen, for eksempel reglement og risikovurderinger, drukner og ikke blir 
prioritert.

Internkontrollen må integreres og tilpasses kommunens styrings-
modell. Det er ikke nødvendig å etablere et særskilt internkontroll-
system såfremt virksomhetsstyringen og det systematiske arbeidet 

også gir betryggende kontroll.
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Samtidig vil det være slik at dersom man isolerer internkontroll og etablerer det som 
et eget «system» på siden av den øvrige aktiviteten, blir det en egen silo med særskilt 
rapportering, egne maler og metoder og så videre. Da kan det kanskje oppfattes 
som en plikt som kommer i tillegg til det egentlige lederoppdraget, og internkontrollen 
oppfattes som mindre relevant når den ikke knyttes til daglig ledelse.

God internkontroll kan ikke ses isolert, og for kommunedirektører og andre 
ledere er det nødvendig å arbeide både med ledelse, utvikling og intern- 
kontroll. Denne veilederen mener heller ikke at internkontroll bør ses som  
en isolert aktivitet, men vi konsentrerer oss like fullt mest om internkontroll 
og forbedring av denne. 

Det vil nok alltid være slik at kommunens samlede virksomhetsstyring og resultater  
er betinget av godt arbeid på flere områder. Ser vi på modenhetsskalaen i Figur 6,  
vil vi tro at kommuner som ligger høyt på denne skalaen, også har jobbet bredere enn 
bare med internkontroll. En «topp-plassering» på internkontroll forutsetter mye arbeid 
og høyt nivå generelt på ledelse, styring og utvikling. 

Den som vil lære mer om ledelse, kan for eksempel lese i KS Guide til god ledelse. 

2.4.2  ULIKE MODELLER FOR VIRKSOMHETSSTYRING
Det finnes ulike rammeverk for virksomhetsstyring, og COSO, ISO og BMS er tre mye 
brukte «modeller». Her er de presentert som rendyrkede modeller, selv om praksis 
sannsynligvis innebærer både varianter og kombinasjoner av disse. Det er ulike opp-
fatninger av om hvorvidt disse er helhetlige modeller, men de representerer uansett 
teorier og modeller for styring som er mye benyttet og referert til. 

I rapporten «Internkontroll i kommuner» (PwC, 2009, s. 25) sammenliknes disse tre 
med hensyn til styrker og svakheter innenfor ulike målområder for virksomhetsstyring, 
og tabellen nedenfor er hentet derfra. COSO, ISO 9001 Kvalitetssystem og Balansert  
målstyring (BMS) vektlegger dimensjoner som bør ivaretas ved styringen av en kom-
mune, og de har elementer som absolutt kan eller bør komme til anvendelse, avhen-
gig av hva man har oppmerksomhet på. 
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Som tabellen viser, vektlegger modellene ulike sider av styring, og ut fra dette bør 
man kanskje ikke velge en tilnærming og rendyrke denne, men heller kombinere 
elementer fra ulike rammeverk for å få tilstrekkelig og helhetlig styring og ledelse av 
kommunen. 

• COSO har sin opprinnelse i regnskap og revisjon og fokuserer på kontrollaktiviteter.
• ISO 9001 Kvalitetssystem har sin opprinnelse i produksjonsbedrifter, og har mest 

oppmerksomhet på arbeidsprosesser. 
• BMS har sin opprinnelse i praktisk ledelsesteori, og har mest oppmerksomhet på 

mål og resultater.

COSO ISO BMS

Operasjonalisere strategiske mål - - ++

Identifisere risiko ++ - -

Identifisere prosessforbedringer - ++ -

Redusere risiko gjennom  
kontrollhandlinger

++ - -

Forbedre prosesser gjennom tiltak - ++ +

Overvåke og avdekke avvik fra  
rutiner og kontroller

++ ++ +

Følge opp og lukke avvik + + +

Figur 3. Særtrekk ved ulike modeller for virksomhetsstyring
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2.4.3  NÆRMERE OM COSO
Mange vil hevde at COSO-rammeverket er det teoretiske grunnlaget for «moderne» 
internkontroll, og COSO får derfor litt oppmerksomhet i denne veilederen, uten at 
dette er ment som noe mer enn en overfladisk introduksjon. 

COSO-rammeverket er et anerkjent rammeverk for vurdering og utvikling av intern-
kontroll i en virksomhet. COSO har påvirket kravene til internkontroll i statens økonomi- 
regelverk, og benyttes av flere revisjons- og rådgivningsmiljøer i deres arbeid med 
kommunale, statlige og private virksomheter. 

COSOs rammeverk for helhetlig risikostyring – COSO ERM – ble publisert i 2004, 
og endret i 2017. Endringene fra 2017 gav blant annet en ny definisjon av risiko og 
tydeliggjør at risikostyring skal bidra til bedre prestasjoner og resultat.

Med den nye versjonen og utvidede definisjoner beveger kanskje COSO ERM seg i 
retning av et mer helhetlig og altomfattende system, i alle fall kan det se ut til at am-
bisjonene for COSO er bredere enn tidligere. Kommunene bør selv vurdere hvorvidt 
COSO er egnet som (teoretisk) modell for virksomhetsstyring, men det kan uansett 
synes åpenbart at så vel systematikk som normer kan gi verdifulle innspill og støtte 
i arbeidet med bedre internkontroll og virksomhetsstyring i sektoren. Det finnes mye 
informasjon og fakta om COSO på internett, og en artikkel om temaet kan leses på 
nettsidene til KS. 
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Basert på ulike rapporter og anbefalinger kan god internkontroll – og innretning av 
arbeidet med å styrke internkontrollen – ta utgangspunkt i tre dimensjoner:

• Klargjøre hensiktene med internkontroll, et utgangspunkt for betryggende kontroll.
• Sikre at forutsetninger for betryggende kontroll er ivaretatt.
• Dele opp virkeområdet for internkontrollen slik at det blir enklere å arbeide  

systematisk og treffsikkert.

3.1  Hensikt med internkontroll

I arbeidet med god internkontroll er det meningsfullt å se kravene til internkontroll i 
sammenheng med kommunedirektørens øvrige oppgaver og ansvar. 

Etter kommuneloven § 25-1 er internkontrollens hensikt å sikre at lover og forskrifter 
følges. Loven pålegger at kommunedirektøren – som en del av internkontrollen – skal 
utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering. 
Mange vil nok oppfatte at en slik oversikt er en naturlig del av lederoppdraget, til dels 
uavhengig av om det er en særskilt lovbestemmelse knyttet til internkontroll som 
pålegger dette. 

Etter kommuneloven § 13-1 er kommunedirektøren leder av den samlede admi-
nistrasjonen, og loven angir myndighet og oppgaver – for eksempel krav til ledelse, 
forsvarlig saksforberedelse og iverksettelse av vedtak. Kommunedirektøren skal påse 
at saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak 
iverksettes uten ugrunnet opphold. Dersom kommunedirektøren blir oppmerksom på 
forhold som har sentral betydning for iverksettingen av et vedtak, skal han/hun gjøre 
det folkevalgte organet oppmerksom på dette.

God internkontroll bidrar til en utvikling i tråd med folkevalgte planer 
og vedtak, sikrer kvalitet og effektivitet i tjenesteyting og forvaltning, 
og bidrar til godt omdømme og legitimitet for kommunesektoren.
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Gjennom ulike rapporter og utredninger – for eksempel rapporten 85 tilrådingar for 
styrkt eigenkontroll i kommunane fra Kommunal- og regionaldepartementet – er det 
gitt mange anbefalinger og råd om styrking av internkontrollen, blant annet at den bør 
samspille med øvrig ledelse og styring av kommunen og at internkontroll bør opple-
ves som relevant og være en del av daglig og faglig ledelse. 

Oppmerksomhet på internkontroll kan ikke frikobles fra andre ledelses- 
aktiviteter, siden de samspiller og har betydning for hverandre.

Forslag og råd i denne veilederen er derfor basert på at hensikten med  
internkontroll ikke utelukkende er å unngå lovbrudd, men at god intern- 
kontroll også vil å bidra til en utvikling i tråd med folkevalgte vedtak og pla-
ner, sikre kvalitet og effektivitet og bidra til godt omdømme og legitimitet.

Det finnes ingen «fasit» som lister opp hvorfor kommunene skal ha internkontroll,  
og dette kan gjerne gjøres til gjenstand for refleksjon i den enkelte kommunen.  
I vår modell legges disse formålene – hensiktene – med internkontroll til grunn:

• Kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen 
- Kostnads- og resultateffektivitet 
- Tilfredse brukere og innbyggere 
- Forbedringsarbeid 

• Helhetlig styring og riktig utvikling 
- Utvikling i tråd med vedtatte mål 
- Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll 

• Godt omdømme og legitimitet 
- Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet 
- Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver 

• Etterlevelse av lover og regler 
- Kvalitet og tilgang på tjenester 
- Hindre myndighetsmisbruk 
- Forebygge uønskede hendelser
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3.2  Forutsetninger for god internkontroll

Vi tar utgangspunkt i tre vilkår som bør være til stede for å ha betryggende kontroll. 
Disse forutsetningene kan også fungere som en prioriteringshjelp til kommuner som 
ønsker å styrke internkontrollen, men som ikke vet helt i hvilken ende de skal ta fatt.

• Risikobasert 
- Grunnlag for innretning av internkontrollen 
- Grunnlag for tiltak og kontrollaktiviteter 
- Strategisk nivå og operativt nivå 

• Formalisering 
- Organisering, ansvar og roller 
- Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer 
- Rapportering og aggregering 

• Kontrollaktiviteter 
- Gjennom daglig og faglig virksomhet 
- Planlagte stikkprøver og faste kontroller 
- Avvikshåndtering

Det er ikke tilstrekkelig å tilrettelegge. God internkontroll inne-
bærer å etablere, etterleve, etterspørre og vedlikeholde.
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3.3  Internkontrollens virkeområde

Kommunen som virksomhet er mangeartet, og risikobildet er sammensatt. En tilnær-
ming til systematisering av arbeidet med internkontroll kan være å dele inn kommune-
direktørens ansvarsområde, og derved internkontrollens virkeområde. 

• Sektorovergripende 
- Virksomhetsstyring 
- Felles og overordnede reglement 
- Vedlikehold og etterlevelse 

• Tjenestespesifikk 
- Internkontroll innenfor barnevern, barnehage, pleie- og omsorgstjenester, 
forsyningssektoren, vei- og samferdselsområdet, opplæring, planlegging, bygg og 
oppmåling og så videre 
- Aggregering og rapportering 

• Støtteprosesser 
- Internkontroll innenfor IKT, anskaffelser, økonomi og personal 
- Aggregering og rapportering
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3.4  Modell for god internkontroll

I figuren ovenfor er de tre dimensjonene i én figur. Denne modellen har som formål 
å illustrere internkontrollens omfattende nedslagsfelt og kompleksitet, og samtidig gi 
oversikt og gjøre arbeid med internkontroll håndterbart.

Modellen baserer seg på en bred forståelse av hensiktene med internkontroll, den 
viser forutsetninger som bør være på plass og deler opp virkeområdet. 

Elementene i modellen har ingen rekkefølge eller rangering. Alle momentene er like 
viktige. 

Hvorfor skal vi ha internkontroll? 

Helhetlig styring og 
riktig utvikling

Kvalitet og effektivitet i 
tjenesteytingen

etterlevelse av lover
og regler

godt omdømme og 
legitimitet

sektorovergripende

tjenestespesifikk

støtteprosesser

Hvor skal vi ha internkontroll? Hvilke elementer består 
internkontrollen av? 

risikobasert

formalisert

Kontrollaktiviteter

Hensikt

Virkeområde Forutsetninger

Figur 4. En samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner
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3.5  Modenhetsskala

Å være bevisst på eget ståsted og status for egen organisasjon er et godt utgangs-
punkt for et utviklings- eller forbedringsarbeid.

Å gjøre en refleksjon eller analyse av dagens situasjon kan være nyttig i så måte, som 
et kunnskapsgrunnlag eller for å øke forståelse og innsikt. Dette kan bidra til å skape 
fundament og avklaring for hva som er viktigst å komme i gang med, og hvordan man 
kan gripe det fatt. 

Også kommuner som har arbeidet mye med virksomhetsstyring, internkontroll, og 
tilgrensende tema kan ha nytte av en slik analyse. 

I 2009 utgav Kommunal- og regionaldepartementet en rapport med tiltak for å 
styrke kontrollutvalget, revisjonen og den administrative internkontrollen i kommuner 
og fylkeskommuner. I rapporten ble det presentert en modell med modenhetsnivå 
(Figur 5) for internkontroll, med denne beskrivelsen «… viser kategorier eller nivåer av 
modenhet for en virksomhets internkontroll. Hvis kommuner styrker sin internkontroll i 
henhold til våre tilrådinger i denne rapporten, vil de bevege seg oppover i modellen». 

Figur 5. Modenhetsnivå for internkontroll (KRD)

5. Integrert
Kontrollsystem er integrert i helhetlig

virksomhetsstyring. Avklarte grenseflater mot
for eksempel målstyring og kvalitetsutvikling.

4. Intelligent
Ansvar og rutiner for oppfølging og vedlikehold

av kontrollsystem er på plass, slik at
internkontrollen kan løpende forbedres.

3. Systematisert

Akseptabelt nivå

Behov for endring

Kontrollsystem er etablert på bakgrunn av
risikovurderinger. Klarlagt ansvar for

gjennomføring. Rutiner for dokumentering av
kontrollbevis. Nødvendig

internkontrollkompetanse i hele org.

2. Formalisert
Formaliserte kontrollaktiviteter er på plass.

Dokumenterte kontrollrutiner.

1. Tilfeldig
Avhengig av uformell kontroll. Kontrollaktiviteter

utformes og gjennomføres ad hoc og 
usystematisk.

Kontroll

Risiko
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Tilfeldig

Formalisert

Systematisert

Helhetlig

Integrert
• Ivaretas i ledelse og styring
• Synlig i planer og årshjul
• Enhetlig rapportering

• Klare forventninger
• Bruker IK som del av utviklingsarbeidet
• Samsvar virksomhetsplan

• Knyttet til tjenesteyting
• Risikobasert
• Rapporterer aktiviteter og resultat

• Avklart lederansvar
• Reglement
• Prosedyrer og standarder

• Uformelt
• Fragmentert
• Ikke risikobasert

Figur 6. Modenhetspyramide (KS)

Inspirert av denne modellen presenterer vi i denne veilederen en pyramide for mo-
denhetsnivå (Figur 6), med stikkord og milepæler for internkontrollen. Det er ikke 
sikkert at alle kommuner skal ha ambisjon om å være på toppen av pyramiden, men 
alle kommuner bør gjøre seg opp en mening om hva som er akseptabelt nivå for sin 
internkontroll. Ta utgangspunkt i dagens status når dere setter ambisjonsnivået. 

Begge figurene kan være nyttige for å identifisere hva det bør arbeides med i egen 
virksomhet, og gi støtte for prioriteringer og (vei-)valg. Se gjerne i kapittel 5.3 for flere 
momenter i vurdering av egen situasjon. 
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SAK NR. 36/2020 
 

Vestre Toten kommune          
 

 
 
 
 
 
ADMINISTRATIV ORGANISERING I VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget  

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

        
Saksdokumenter:   
(ingen) 

 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 

Kommunedirektørens presentasjon av administrativ organisering i Vestre 
Toten kommune tas til orientering.  
 

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Det er viktig for kontrollutvalget å være godt kjent med hvordan kommunen er organisert. 
 
Kommunedirektøren er invitert til å presentere kommunens administrative organisering. 
 
Nedenfor følger organisasjonskart. 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 

 
ORGANISASJONSKART – VESTRE TOTEN KOMMUNE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(KILDE: Kommunens hjemmeside, 24.08.2020) 
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SAK NR. 37/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 
 
INTERNKONTROLL I VESTRE TOTEN KOMMUNE – 
OVERORDNET NIVÅ 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

      
Saksdokumenter:  

1. Sektorovergripende internkontroll (Kap. 5 fra veilederen ”Orden i 
eget hus – kommunedirektørens internkontroll, Kommunenes 
Sentralforbund, 3 utgave) 

 
Vedlegg 1 
 
 

 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Kommunedirektørens presentasjon av kommunens overordnede system for internkontroll tas 
til orientering.  

 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:   
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunedirektørens ansvar for å sikre kontroll med kommunens virksomhet er regulert i kapittel 25 i 
ny kommunelov.  
 
Begrepet internkontroll defineres ikke i loven. Loven angir hva som kreves som et minimum av 
internkontroll etter kommuneloven. Kommunen kan gjøre mer, på bakgrunn av andre lovkrav, eller 
etter eget initiativ.  
 
God internkontroll skal bidra til en utvikling i tråd med folkevalgte planer og vedtak, sikre kvalitet og 
effektivitet i tjenesteyting og forvaltning, og bidra til godt omdømme og legitimitet for 



2 
 

kommunesektoren. Man må ha orden i eget hus for å opprettholde tilliten og legitimiteten til 
kommunesektoren og lokaldemokratiet.  
 
Hvordan kommunedirektøren har løst oppgaven med å sikre god internkontroll i kommunen er et 
sentralt område for kontrollutvalget å ha kunnskap om. Kommunedirektøren er derfor invitert til å 
orientere.  
 
Vedlagt saken følger utdrag fra veiledningsheftet ”Orden i eget hus – kommunedirektørens 
internkontroll” fra Kommunens Sentralforbund. Veilederen gir en fin oversikt over temaet 
internkontroll. Veilederen deler bl.a. internkontrollen inn i: 
 

1. Sektorovergripende 
2. Tjenestespesifikk 
3. Støtteprosesser  

 
I denne saken er det valgt å sette søkelys på sektorovergripende nivå, jf. veilederens kapittel 5 (se 
vedlegg).  
 
 
Kommuneloven: 
 

 
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 
 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen 
og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og 
organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er 
nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 
internkontroll. 

 

 
 
 
 
 



SEKTOROVERGRIPENDE 
INTERNKONTROLL
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5.1 Hva er god internkontroll hos oss?

Å avklare hva som er god internkontroll hos oss, er å avklare hva som skal til for at 
kommunedirektøren opplever at han/hun har god kontroll. 

En slik avklaring kan skje i møtepunktet mellom det som er kommunedirektørens 
forventninger – behov, ønsker, krav, og hva som er enhetenes og virksomhetenes 
oppfatning av hva som er god praksis og forsvarlighet.

Kommunedirektøren bør formulere og formidle sine forventninger til internkontrol-
len i virksomheter og tjenester. Dette synliggjøres blant annet gjennom strategier 
og styringsdokumenter, dialog og sektorovergripende reglement. Her inngår også 
forventninger til risikobasert internkontroll, og hvordan virksomhetene skal arbeide 
og rapportere. Kommunedirektørens oppfatning av hva som er viktig, formidles også 
gjennom hvordan kommunedirektørnivået tilrettelegger for internkontroll, og hva som 
etterspørres og følges opp.

Det finnes ikke ett svar på hva som er betryggende kontroll – hver kommunedirektør 
eller kommune bør gjøre seg opp en formening om hva som er god internkontroll hos 
dem. 

Denne veilederen gir råd om elementer som bør være på plass, blant annet at intern-
kontrollen bør være risikobasert, at det bør være koblinger mellom internkontroll og 
virksomhetsstyring, og at internkontrollen bær være tilstrekkelig systematisk, formali-
sert og dokumentert. 

Gjennom den sektorovergripende internkontrollen formidler 
kommunedirektøren sine forventninger til organisasjonen, og 
tilrettelegger for etterlevelse, styring og oversikt. 

Tilråding 13
Administrasjonssjefane må 

gjere seg opp ei meining 
om kva for tenking som 
har prega arbeidet med 

internkontroll i kommunen 
til no, og vurdere om andre 

modellar eller retningar vil 
høve betre for utviklinga 

framover.
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5.2  Reglement som bør på plass

Dette delkapittelet er ment som en støtte ved vurdering av utarbeidelse og oppdate-
ring av egne reglement og retningslinjer. Kommunene vurderer selv egne behov, men 
enkelte reglement er pålagt gjennom lov og forskrift.   

Sektorovergripende reglement og rutiner vil gjerne være innenfor disse områdene:
• Delegeringsreglement
• Etisk standard og antikorrupsjon
• Personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
• Økonomi og finansforvaltning
• Datasikkerhet og personvern.

Å ha et reglement «på plass» innebærer både å utarbeide, oppdatere og ajourføre 
reglementet gjøre det kjent i organisasjonen og sikre at det blir fulgt. 

En ting er hvilke sektorovergripende dokumenter som må utarbeides, men like viktig 
er selvsagt innholdet og hvordan dette formidles og forankres hos dem som bør 
kjenne til det. 

Ofte er det ikke mangel på rutiner som er problemet, men at de ikke følges. En forkla-
ring og grunn til det kan være manglende opplæring. En annen grunn til at prosedyrer 
ikke følges, er at de blir oppfattet som rigide, eller de er ikke tilpasset den faktiske  
situasjonen, men snarere en blåkopi av det andre har gjort. Derfor bør kommunene 
ha en prosess rundt etablering av reglement og rutiner slik at kontrolltiltak, rappor-
tering og oppfølging er tilpasset virkeligheten i den enkelte kommunen. Med jevne 
mellomrom bør man også kvalitetssikre at rutiner og arbeidsformer er oppdatert og 
fungerer etter hensikten. 

Som en del av formaliseringen bør det også avklares hvem som har ansvar for  
oppdatering av de ulike reglementene.

Et reglement er ikke «på plass» før det er meningsfullt og kjent 
hos de som skal anvende det
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5.3  Kommunedirektørens overordnede risikovurdering

I tillegg til risikokartlegginger innenfor tjenester og støtteprosesser, kan også  
kommunedirektørnivået gjennomføre en overordnet risikovurdering. 

I dialog med kommuner og fylkeskommuner har det fremkommet at overordnet  
risikovurdering ikke er noe entydig begrep med et klart definert innhold. I dette under-
kapittelet presenteres derfor tre varianter av hva kommunedirektørnivåets overordne-
de risikovurdering kan være: 

1. Enkel risikovurdering knyttet til helhet i internkontrollen.
2. Risiko for manglende måloppnåelse.
3. En mer omfattende metode for risikovurdering.

I den grad kommunen må prioritere sin innsats anbefaler vi å gjennomføre alternativ 1 
ovenfor, og deretter raskest mulig starte forbedringsprosesser i tråd med resultatene 
av vurderingen. 

Alternativ 3 kan passe for kommuner og fylkeskommuner som har en del grunn- 
leggende på plass, og som er modne for å gå videre og få bedre grep om totaliteten 
og det overordnede. 

En overordnet risikovurdering bør som minimum være en vurdering av helheten i  
internkontrollen, der formålet er å identifisere og vurdere risikoer som kan ha betyd-
ning for hvorvidt internkontrollen fungerer. En slik vurdering kan også innebære å 
identifisere og vurdere risikoer for manglende måloppnåelse, samt kritiske suksess-
faktorer og hva som kan påvirke disse.

Ulikheten mellom identifisering og vurdering av risiko på overordnet nivå fra tilsva-
rende prosess på operativt nivå, er i hovedsak at den overordnede vurderingen tar 
utgangspunkt i hensiktene med å etablere internkontroll, mens kartlegginger på  
virksomhetsnivå har oppmerksomhet på risikoforebygging i arbeidsprosesser. 

Som en del av beredskapsarbeidet avholdes det jevnlig øvelser i kommunene i sam-
arbeid med eller i regi av fylkesmannsembetene. Kontekst for disse øvelsene er ofte
situasjoner som er utløst av naturhendelser, terror, ulykker eller katastrofer som 
påvirker store deler av kommunens ledelse, og tjenesteapparatet, og der komplek-
sitet og omfang er en vesentlig del av problembildet. God beredskap, øvelser og 
samhandling med andre aktører er en viktig del av den samlede internkontrollen der 
kommunen øver sammen med andre aktører for å trene, avdekke svikt og mangler og 
for å forbedre seg. En overordnet risikovurdering, slik vi omtaler den her, er ikke ment 
å erstatte eller «konkurrere» med dette viktige beredskapsarbeidet. 
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1. Enkel vurdering av helheten i internkontrollen
En slik vurdering kan gjøres gjennom diskusjon i ledergruppa for å avdekke og avklare 
prioriterte områder for forbedring. Disse spørsmålene bør belyses:

1. Har vi sektorovergripende reglementer på plass? 
2. Er delegering etablert og fungerende? 
3. Er internkontrollen i tjenester og støtteprosesser risikobasert?
4. Er det etablert rutiner og dokumentasjon for tjenesteyting og støtteprosesser?
5. Er rapportering etablert og fungerende?

Vi anbefaler bruk av skjema for å dokumentere vurderinger og konklusjoner, og for 
å tydeliggjøre prioriteringer og oppfølgingsansvar. I figuren nedenfor brukes fargene 
grønn, gul og rød for en enkel kategorisering: 

Grønn – Alt OK (etablert, oppdatert og etterlevd).
Gul – En del er på plass, men vi er ikke ferdige. Det trengs en oppdatering, eller 
den er ikke gjort kjent eller etterlevd i organisasjonen.
Rød – Her har vi en jobb å gjøre!

Figur 11. Eksempel på enkel vurdering av helheten i internkontrollen

2. Risiko for manglende måloppnåelse
Risikobasert internkontroll i kapittel 6–8 tar utgangspunkt i konkrete arbeidsprosesser, 
og har som formål å forebygge uønskede hendelser. 

Avhengig av ståsted vil enkelte hevde at risikovurderinger i større grad bør ta ut-
gangspunkt i måloppnåelse: «Hva er risikoen for at vi ikke når våre mål» fremfor 
oppmerksomhet på feil og mangler. 

Risikovurderinger på tjenester og i virksomheter bør starte med arbeidsprosessene, 
og man bør da ha et forebyggende perspektiv. For en overordnet risikovurdering på 

Etablert?
Oppdatert?
Etterlevd?

Status 
Egen-
vurdering 

Kommentar
Hvorfor er vi grønne, 
gule eller røde?

Oppfølging
Hvem, hva, når

Sektorovergripende reglementer

Delegering

Risikobasert internkontroll i virksomhetene

Rutiner og dokumentasjon

Rapportering
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kommunedirektørnivå kan det være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i målene – 
arbeidsoppdraget – slik det fremgår av planer, vedtak og styringsdokumenter. Noen 
finner også mening i å knytte en overordnet risikovurdering til hensiktene med intern-
kontroll, jf. modellen som ble presentert i kapittel 3. 

En overordnet risikovurdering for kommunedirektørnivået kan gjøres på ulike måter, 
og det kan være grader av formalisering eller «mal» for arbeidet. Dette innebærer at 
den kan gjøres omfattende eller enkel, den kan være dyptpløyende eller overfladisk 
og den kan gjennomføres med lite eller mye tidsbruk. Som minimum bør det være 
tema i ledergruppa for å avstemme oppfatninger og enes om en eventuell oppfølging. 

Disse spørsmålene kan være et utgangspunkt for samtalen:
1. Hva er målene og arbeidsoppdraget vårt? 
2. Hva må vi som minimum lykkes med – kritiske suksessfaktorer – for å  

nå disse målene?
3. Hvilke risikofaktorer finnes som kan medføre at vi ikke når målene?  

Hvor sannsynlig er det at disse inntreffer? 
Hva vil konsekvensene være dersom de inntreffer?

4. Bør vi foreta oss noe for å redusere risikoene, og derved øke sjansen for  
måloppnåelse?

KS anbefaler at også slike diskusjoner gjøres innenfor en viss formalisert ramme,  
at det føres referat og finnes dokumentasjon av konklusjoner og oppfølgingspunkter. 
Tabellen nedenfor kan gjerne brukes som et utgangspunkt for samtalen og oppføl-
gingspunktene. 

Figur 12. Eksempel på enkel vurdering av risiko for manglende måloppnåelse

     

Status 
Egen-
vurdering 

Kommentar
Hvorfor er vi grønne, 
gule eller røde?

Oppfølging
Hvem, hva, når

Målene og oppdraget er avklart og  
operasjonalisert (vi vet hvor vi skal)

Kritiske suksessfaktorer (hva må vi som  
minimum lykkes med)

Risikofaktorer, sannsynlighet og konsekvens 
som kan hindre oss i å nå målene 

Dette gjør vi for å redusere risiko og øke  
sannsynlighet for måloppnåelse
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3. En mer omfattende metode
Dette er et omfattende og bredt arbeid, som kan knyttes både til risiko for uønskede 
hendelser og til risiko for manglende måloppnåelse.

Dette kan for eksempel gjøres ved å sette opp områder som favner om hele kommune-
direktørens portefølje – altså en mer eller mindre komplett kategorisering av intern-
kontrollens virkeområde. En slik opplisting av områder kan være grov- eller finmasket, 
for eksempel på kommunalområder eller på underliggende enheter eller på tema og 
områder slik de fremkommer av kommuneplanen. En slik gjennomgang kan også 
vektlegge gjennomgående dimensjoner som ikke fremkommer av organisasjons- 
kartet eller direkte av målformuleringer, som risiko knyttet til kompleksitet, kompetan-
se, kapasitet eller kommunikasjon. 

Det er selvsagt også mulig å gjennomføre en overordnet risikovurdering på ett tema 
eller område, for eksempel kompetanse eller omsorg med sikte på å få overblikk og 
betryggende kontroll og avdekke behov for oppfølging eller tiltak. 

For hvert av disse områdene vurderes risikoene, det vil si at risiko kartlegges og  
vurderes «fritt» eller etter et fast sett med risikofaktorer, se for eksempel Figur 17.  
Vi vil tro at dette arbeidet kan gjennomføres og dokumenteres med utgangspunkt  
i metoden som er beskrevet i kapittel 6 og videre. 
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5.4  Mer om sektorovergripende reglement 

Med sikte på god internkontroll er det en del sektorovergripende reglement – og  
rutiner - som alle kommuner og fylkeskommuner bør ha på plass, og nedenfor har  
vi gitt noen eksempler på slike. 

I denne opplistingen er det sikkert noen lesere som «savner» noe, og dette er altså 
ikke ment som en komplett oversikt. 

For støttetjenester vil det ofte være slik at det felles og overordnede omtales i et  
sektorovergripende reglement, mens de operative rutinene dokumenteres og følges 
opp i virksomhetene. 

Det er en vurderingssak å trekke grensen mellom internkontroll og virksomhetsstyring. 
Listen ovenfor er ikke uttømmende, og for å «drive kommunen» godt, vil det være 
mange planer, strategier og reglement som må utarbeides, og som i stor grad kan 
være premissleverandører for innretning av kommunens internkontroll. 

• Delegeringsreglement fra kommu-
nestyret til kommunedirektøren 

• Delegering fra kommunedirektøren 
• Økonomireglement/-håndbok
• Rutiner som sikrer iverksettelse og 

oppfølging av politiske vedtak
• Finansreglement
• Anskaffelsesstrategi og -reglement
• Arbeidsgiverstrategi
• Lederavtaler
• Etiske reglement 

• Rutiner for varsling etter arbeids-
miljølov

• Arkivplan
• Datasikkerhet og håndtering av 

personopplysninger (GDPR)
• Helse-, miljø og sikkerhet
• Krisehåndtering og beredskap

Eksempler
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SAK NR. 38/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 
 
 
 
 
RISIKOVURDERINGER PÅ OVERORNDET NIVÅ 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Orden i eget hus – kommunedirektørens internkontroll  
(praktisk veileder fra Kommunens Sentralforbund, 3. utgave) 

 
 

Ikke vedlagt 
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
Kommunedirektørens presentasjon av kommunens system for risikovurderinger, og 
gjennomførte risikovurderinger på overordnet nivå, tas til orientering. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunens internkontroll skal være risikobasert, forstått som at internkontrollen møter reelle 
risikoer, og at tiltakene bidrar til å få kontroll på og redusere disse risikoene slik at man unngår 
uønskede hendelser. Når det likevel oppstår avvik, følges dette opp slik at avviket «lukkes», og 
hendelsen benyttes til læring og forbedring. 
 
Etter kommuneloven § 25-1 skal internkontrollen være systematisk og tilpasset virksomhetens 
størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Av samme paragraf bokstav c) følger det at 
kommunedirektøren skal avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. 
 
I arbeidet med internkontroll er det naturlig å fokusere på hendelser som kan ha negative 
konsekvenser for virksomheten. En god internkontroll bør speile de risikoene som finnes, men den 
skal ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig. 
 
Uten en risikobasert tilnærming vil kommunen ikke ha tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
uønskede hendelser som kan inntreffe, og hvorvidt etablerte tiltak og kontroller på en 
god nok måte reduserer risiko.  
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Det er mulig å ha en annen og bredere forståelse av risikobegrepet der også risiko 
for manglende måloppnåelse inngår i (omfattes av) internkontrollen. Kommunens mål 
og strategier vil da være premissgivende i arbeidet med risikostyring og internkontroll. 
 
Kommunedirektøren er invitert til å orientere om hvordan kommunen sikrer en risikobasert 
internkontroll i Vestre Toten kommune og hvilke risikovurderinger som er gjort på overordnet nivå. 
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SAK NR. 39/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 

 

KOMMUNEBAROMETERET 2020 – VESTRE TOTEN 
KOMMUNE 
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken /Ole 

Kristian Rogndokken 
Nei 

         
Saksdokumenter:   

1. Kommunebarometeret 2020 – Vestre Toten kommune (rapport 
utarbeidet av Kommunal Rapport) 

 

Vedlegg 1 
 
 

 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

 
1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 138 av 

landets kommuner. 
 

2. …. 
 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn/oppsummering:  
 
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år og som  
rangerer kommunene på tvers av ulike sektorer ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.  
 
Målingen publiseres i en foreløpig versjon i mars/april, og i en endelig versjon i juni etter at de 
endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).  
 
Målingen for 2020 baserer seg tilgjengelige statistikk for 2019, i hovedsak Kostra-tall. Kommunene 
er rangert etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. 
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Hovedelementet i Kommunebarometeret er en konkret analyse av hvordan den enkelte kommune 
presterer målt mot resten av Kommune-Norge.  
For kontrollutvalget er Kommunebarometeret en kilde til informasjon om egen kommune, og er godt 
egnet som innspill i kontrollutvalgets løpende arbeid med overordnet analyse som grunnlag for 
prioritering av forvaltningsrevisjoner. Ved bruk av Kommunebarometeret som informasjonskilde er 
det viktig å ha klart for seg at dette er en rangering, og at kommunens plasseringer innenfor de ulike 
områdene kan ha en rekke forklaringer. Barometeret gir, i likhet med Kostra-tall, et godt grunnlag til 
å stille spørsmål. Normalt vil det derfor være behov for grundigere forundersøkelser før man 
eventuelt setter i gang forvaltningsrevisjoner. 
 
I hvilken grad man ønsker å benytte resultatene fra Kommunebarometeret til å foreta nærmere 
undersøkelser omkring årsaker til plasseringer innenfor ulike områder, er en drøftingssak. Saken 
legges derfor frem uten fullstendig forslag til vedtak. 
 
 
Resultatene for Vestre Toten kommune – oppsummering: 
 
Vestre Toten kommune havner på en 11. plass av landets kommuner (422 kommuner i alt). 
Kommunens plasseringer innenfor de 12 sektorene som er rangert: 
 

 Sektor 
 

Kommunens 
plassering 
 

Andel av 
den totale 
vekten 

1 Grunnskole 134 20 % 
2 Pleie og omsorg 293 20 % 
3 Barnevern 31 10 % 
4 Barnehage 171 10 % 
5 Helse 257 7,5 % 
6 Sosialtjeneste 111 7,5 % 
7 Kultur 320 2,5 % 
8 Miljø 60 2,5 % 
9 Saksbehandling 264 2,5 % 
10 Vann, avløp og renovasjon 236 2,5 % 
11 Økonomi 356 10 % 
12 Kostnadsnivå 181 5 % 

 
 
Kommunens plassering siste årene: 
 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Plassering 98 212 396 414 359 334 342 357 265 316 138 
 
 
Nærmere om Kommunebarometeret 2020: 
(kilde: Kommunal Rapport) 
 
Hva er Kommunebarometeret? 
Det er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike 
sektorer. Hensikten med barometeret er å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt 
over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-
database, foreløpige tall for 2018. Vi har i tillegg hentet statistikk fra kilder som 
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Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra 
Telemarksforsking. 
 
Hvorfor gjør Kommunal Rapport dette? 
Alle lokalpolitikere bør få et oversiktlig og uhildet bilde av hvordan kommunen driver. Det er svært 
vanskelig å finne fram i talljungelen. For å gjøre bildet lettere å lese, rangerer vi og gir karakter. 
Resultatet blir ikke perfekt, men barometeret gir en god indikator, mulighet til å stille spørsmål, og 
ikke minst la de mindre gode lære av de beste. 
Hva forteller rangeringen? 
En rangering er ingen kvalitetskontroll, og det er naturlig at en kommune har noen gode og noen 
dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil generelt ha dårligere plasseringer enn en 
kommune med høye inntekter. Likevel ser vi at en del kommuner klarer å skille seg ut, og som regel 
er det store forskjeller mellom de beste og de svakeste kommunene i hver sektor. I små kommuner 
kan spesielle forhold gi kraftige utslag, og en dårlig plassering kan ha en god forklaring. 
 
Hva er de største endringene i år? 
Den største endringen i årets barometer er at karakteren 3,5 nå tilsvarer gjennomsnittet for 
Kommune-Norge. Tidligere var dette tallet midtpunktet mellom de beste og de dårligste. Fordelen 
med den nye karaktergivningen er at det blir lettere å forstå om man ligger godt eller dårlig an. 
Oppnår man bedre enn 3,5, så er man bedre enn gjennomsnittet i landet. Sektoren miljø og ressurser 
har fått tre nye nøkkeltall når det gjelder utslipp av klimagasser. Tre nøkkeltall i saksbehandling er 
også byttet ut. Det er også gjort noen mindre endringer i andre sektorer. 
 
Hva betyr mest? 
Grunnskole og pleie og omsorg er vektet med 20 prosent hver, mens økonomi, barnevern og 
barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent. 
 
Hva er de største svakhetene? 
Den største svakheten er at interessante faktorer ikke blir målt i det hele tatt. Vi kan bare ta med data 
som publiseres hvert år, og som er fordelt på alle kommuner. Noen kommuner kan rapportere feil, og 
da følger disse feilene med inn i barometeret. For andre kommuner kan det mangle data. 
 

Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2019: 

Kommunebarometeret for 2019 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 28.08.2019 (sak 
39/2020), der det ble fattet slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget har merket seg at Vestre Toten kommune er rangert som nr. 316 av 
landets kommuner, justert for inntektsnivå. 

 
2. Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å kommentere tallene, med vekt på barnevern 

og pleie- og omsorg.  
 

Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 09.10.2019 (sak 44/2019), der det ble fattet slikt 
vedtak: 

1. Rådmannens kommentarer til Kommunebarometeret 2019, med vekt på barnevern og 
pleie- og omsorg, tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget anbefaler nytt kontrollutvalg å følge utviklingen innen barnevernet og 
pleie- og omsorg.  
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Kontrollutvalgets behandling av Kommunebarometeret for 2018: 

Kommunebarometeret for 2018 ble gjennomgått i kontrollutvalgets møte den 24.10.2018, der det ble 
fattet slikt vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar Kommunebarometeret 2018 til orientering, og har merket seg 
at kommunen er rangert som nr. 265 av landets kommuner, justert for inntektsnivå. 
 

2. Kommunebarometeret 2018 følges opp slik:  
 

• Rådmannen inviteres til neste møte for å kommentere Kommunebarometeret 
2018, med fokus på de områder/nøkkeltall der kommunen kommer dårlig ut. Det 
bes også om informasjon om administrasjonens bruk av kostra-tall, eventuelt 
Kommunebarometeret, i sitt analyse- og forbedringsarbeid i kommunen.    

 
• Resultatene for Barnevern følges særskilt opp i tilknytning til oppfølging av 

øvrige saker/spørsmål overfor barneverntjenesten, jf. kontrollutvalgets vedtak i 
sak 40/2017. 

 
3. Rådmannen inviteres til å kommentere kommunens effektivitetsverdier i rapport fra 

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). 
Saken følges opp etter at TBU-rapport for 2017 foreligger. 
 

• Barnehage (324. plass): 
Generelt svak plassering. Utviklingen over tid (2010-2018) viser store 
variasjoner og en rekke svake plasseringer. 
Rådmannen/administrasjonen inviteres til å presentere tjenesteområdet 
og kommentere tallene.  

• Barnevern (374.plass): 
Den svake plasseringen er i utgangspunktet svært bekymringsfull. 
Etableringen av Gjøvik og Land barnevernstjeneste den 1. juni 2018, gir 
derimot grunn til å forvente forbedringer.  
Kontrollutvalget vil følge med på utviklingen i nye Gjøvik og Land 
barneverntjeneste, og vil søke samarbeid med kontrollutvalget i Gjøvik 
kommune om dette.   

• Vedlikehold av bygg (314.plass): 
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg (43 kroner) er lav 
sammenlignet med gjennomsnittet (108 kroner). Vedlikehold av 
kommunale bygg tas med som et aktuelt tema i forbindelse med 
oppfølging av kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019.  

 

Saken ble fulgt opp i kontrollutvalgets møte den 12.12.2018 der rådmann Bjørn Fauchald og 
assisterende rådmann Odd Arnvid Bollingmo orienterte og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget fattet 
slikt vedtak i saken (sak 59/2018):  

Rådmannens gjennomgang og kommentarer til Kommunebarometeret 2018 for Vestre 
Toten kommune, tas til orientering. 



 

 
SAK NR. 40/2020 
 

Vestre Toten kommune  
 

 
 
 
 
REFERATSAKER  
 
Sluttbehandles i: Kontrollutvalget 

 
  

Behandling Møtedato Saksbehandler Unntatt off.                                  
Kontrollutvalget 02.09.2020 Kjetil Solbrækken  Nei 

  
 
Saksdokumenter:   

 
1. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. helse og omsorg – orientering 

v/leder  
 

2. Henvendelse til kontrollutvalget vedr. habilitet – orientering v/leder  
 

3. Oppfølging etter kontrollutvalgets møte 16.06.2020 (sak 27/20) vedr. 
etterlevelse av offentlighetsloven på brev til/fra Fylkesmannen  

 
4. Møtegodtgjørelse 1. halvår 2020 - kontrollutvalget 

 
5. Diverse avisartikler mm. 

 
6. Neste møte: Tidspunkt/saksliste  

 
 

 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
Muntlig orientering 
 
 
Muntlig orientering 
 
Vedlegg 1 
  
Muntlig orientering 

 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 
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