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1.

SAMMENDRAG

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg» har hatt
til hensikt å belyse budsjettprosessen avgrenset til sektor for helse og omsorg i Grimstad
kommune, og om utarbeidet budsjett danner grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring.
Videre har det vært et gjennomgående fokus på om Grimstad kommune har etablert rutiner
som sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen helse- og omsorgssektoren, og om personer
med budsjettansvar har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret.
Prosjektet ble gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden september 2017 til februar
2018 etter bestilling fra kontrollutvalget i Grimstad. Revisjonen har etter bestilling fra
kontrollutvalget i Grimstad lagt til grunn to overordnede problemstillinger:
1. Hvordan utarbeides årsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune
og er budsjettprosessen organisert på en slik måte at den danner grunnlag for
tilfredsstillende økonomistyring?
2. Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring
innen helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har
tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret?
Planlegging og gjennomføring av budsjettering kan være krevende og utfordrende, noe som
for øvrig reflekteres av kommunens budsjettoverskridelser de seneste årene innenfor sektor
for helse og omsorg. Budsjettering preges av mange ulike prioriteringer og sektoren er etter
revisjonens opplevelse omfattende basert på at det er mange hensyn som må ivaretas faglig,
hvor også økonomisk måloppnåelse og overholdelse av lover og regler står sentralt.
Tilfredsstillende økonomistyring er å anse som avgjørende for at de økonomiske målene skal
være realiserbare.
Revisjonen har i sitt arbeid med rapporten lagt til grunn et sett med kriterier for å kunne
besvare problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som
forvaltningsrevisjonsprosjekter skal revideres og vurderes etter og i forhold til.
Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det
reviderte området. Eksempler på dette er lover, forskrifter, politiske vedtak, mål og føringer
samt anerkjent teori. Sentrale kriterier i dette prosjektet har vært kommunelovens paragrafer
som er relevante for arbeidet med både budsjett og økonomistyringen. Det har i denne
sammenheng vært naturlig å berøre ulike deler av det teoretiske rammeverket for
internkontroll (COSO), men tatt i betraktning av at Grimstad kommune på flere områder for
tiden arbeider aktivt med internkontroll vil vi ikke gå inn på det helhetlige system for
internkontroll, men heller sette internkontroll i sammenheng med de forutsetninger vi har lagt
til grunn for tilfredsstillende økonomistyring. Videre vil kommunens egne rutiner og
retningslinjer bli lagt til grunn når det kommer til vurderinger av virksomhetens og enhetenes
overholdelse av disse knyttet til økonomistyringen.
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Faktagrunnlaget er de resultater som følger av revisjonens datainnhenting basert på ulike
metodiske tilnærminger. Sentralt for dette prosjektet har vært et relativt omfattende omfang av
intervjuer blant kommunens øverste administrative ledelse, sektorledelse, enhetsledere i helse
og omsorg samt øvrig nøkkelpersonell fra fortrinnsvis støttetjenestene som har vært involvert
i budsjettprosess og oppfølgning av enhetenes økonomistyring. Utover intervjuer er det
kommunens rutiner og retningslinjer som danner grunnlag for dokumentstudier.
Problemstilling 1 – Hvordan utarbeides årsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren i
Grimstad kommune og er budsjettprosessen organisert på en slik måte at den danner
grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring?
Revisjonen registrerer at det i det store og hele eksisterer en positiv opplevelse blant
enhetsledere omkring hvordan budsjettprosessen for budsjett 2018 ble gjennomført. Det har
fremkommet flere forhold og områder der det eksisterer potensiale for forbedringer, men dette
anses som en naturlig følge av at det nå i høyere grad er lagt til grunn involvering av
enhetsnivå enn tidligere. Områder for forbedringspotensialer som er pekt på er blant annet
knyttet til informasjon, forutsigbarhet og involvering på spesifikke stadier i budsjettprosessen.
På den andre siden er det etter revisjonens syn udelt positivt med mer involvering all den tid
dette anses å være mer forpliktende når det kommer til økonomistyring ved at det gjennom
involvering antas å skape mer eierskap til budsjettrammer.
Revisjonen opplever at rådmannen i høy grad har tatt et eierskap til sitt ansvar for å utarbeide
et budsjett i tråd med de forventinger som legges til grunn i kommuneloven. Revisjonen
legger dette til grunn som følge av de prosesser hun har drevet gjennom i forkant av
budsjettprosess hvor hun har etablert et bilde av hvilke utfordringer kommunen står ovenfor
både knyttet til budsjettprosessen, men også sett opp mot økonomistyring hvor behov for
fagstøtte ble analysert. Samlet sett har dette også vært nyttig for revisjonens arbeid da det har
vært mulig å vurdere arbeidet som er gjennomført sett opp mot etablerte forventninger,
målsettinger og behov.
I generelle trekk kan det synes som tidligere tilnærminger til budsjettering har vært preget av
knappe rammer og således en form for disiplinering knyttet til enhetenes bruk av økonomiske
midler. Dette tydeliggjøres ved at det har vært hyppig bruk av budsjettmessige justeringer
knyttet til tertialrapporteringer. «Nedenfra og opp» tilnærmingen kan være en form for
budsjettering som kan være fornuftig å bruke for å skape et realistisk bilde av virksomhetens
driftskostnader på et gitt tidspunkt. Revisjonen har derimot ikke grunnlag for å vurdere om
dette ble gjort på et riktig tidspunkt i 2017, men opplever gjennom intervjuer og
dokumentasjon at det foreligger indikasjoner på at dette arbeidet har avdekket inkonsistens
mellom antatte kostnader og faktiske kostnader til drift, særlig med hensyn til
årsverksrammer.
Kritikken mot gjentakende «nedenfra og opp» budsjettering vil være risikoen for at krav til
effektivisering og kutt viskes ut gjennom tilsvarende økte budsjettkrav fra enhetene. Det
foreligger også en risiko for at rendyrket «nedenfra og opp» budsjettering kan medføre at det
bygges økonomiske buffere på enhetsnivå som igjen kan danne rom for mindre handlingsrom
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for politisk prioritering av disponible økonomiske midler. Revisjonen registrerer i denne
sammenheng av budsjettdokumentene for 2018 at de kutt som tidligere var lagt inn er
reversert som følge av at budsjettering «nedenfra og opp» har synliggjort at det ikke er mulig
å realisere disse kuttene.
Revisjonen har i sin gjennomgang av kommunens budsjettdokumenter registrert at det er
ustrakt bruk av risikovurderinger og at det er gjort gode vurderinger omkring dette for flere
enheter i helse- og omsorgssektoren. Det som imidlertid har vært vanskelig å bringe på det
rene er hvilke tiltak som er satt inn for å redusere risiko da dette i liten eller ingen grad er
omtalt. I et internkontrollperspektiv skal tiltak settes inn med den hensikt å redusere risiko og
effekten av disse tiltakene kan måles gjennom i hvilken grad risiko reduseres eller i beste fall
elimineres. Tettere oppfølging av enhetene gjennom oppfølgingsmøter kan være et godt
eksempel på tiltak i denne sammenheng.
Budsjettering av årsverk er av vesentlig betydning både i lys av budsjettets realisme, men
også sett opp mot presisjon med bakgrunn i den relativt omfattende bruken av midlertidige
tilsettinger som fremkommer av siste års HR-tall. Nå er ikke bruken av midlertidige ansatte
innen helse- og omsorgssektoren noe nytt eller revolusjonerende isolert sett, men korrekt
budsjettering av årsverk er av avgjørende betydning for å etablere korrekte økonomiske
rammer for driften. Av de forelagte tall registrerer revisjonen at utviklingen i bruken av
midlertidige ansatte forholdsmessig har en større økning enn faste ansatte de seneste år som
sett i sammenheng med synkende sykefravær skaper noe usikkerhet til realismen i
årsverksbudsjettering.
En utilsiktet konsekvens av rigid årsverksstyring kan være at enhetsledere som følge av
begrensninger i tildelt årsverksramme finner andre løsninger enn faste tilsatte gjennom
eksempelvis økt bruk av midlertidige tilsatte og/eller kjøp av tjenester. En årsverksramme
som i liten grad harmonerer med faktiske totalt forbrukte årsverk har liten verdi og det vil
være nærliggende å tro at realismen ved budsjettering også kan bli svekket. Revisjonen
presiserer at det er forhold omkring rapportering av årsverkstall som kan skape usikkerhet til
faktiske kostnader hvis det kalkuleres inn forhold omkring refusjoner knyttet til
rettighetsbaserte permisjoner (foreldrepermisjon mm) og langtidssykefravær.
Problemstilling 2 – Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende
økonomistyring innen helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar
at de har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret?
I tilnærmingen til å søke svar på problemstilling 2 etablerer revisjonen en del forutsetninger
for god økonomistyring. Disse forutsetningene er belyst ved gjennomgang av forelagt
dokumentasjon og ikke minst gjennom de intervjuer revisjonen har hatt med øverste
administrative ledelse, nøkkelpersonell i støttetjenester, sektorledelse og ikke minst
enhetsledere. Samlet sett har datainnsamlingen gitt revisjonen et godt grunnlag for
vurderingen av de ulike forutsetningene.
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Det er flere forhold ved gitte forutsetninger for god økonomistyring som for revisjonen
oppleves som tilfredsstillende, men det er imidlertid enkelte forhold som vies mer
oppmerksomhet grunnet den risiko disse danner et bilde av. I denne sammenheng er det
naturlig å trekke frem forholdet omkring ledelse hvor flere enhetsledere opplever det som
utfordrende å finne tilstrekkelig tid i den daglige utøvelsen av ledelse. Det er imidlertid gitt
indikasjoner av rådmannen på at det skal ses nærmere på en økt administrative rendyrking av
faglederrollen slik at dette kan bidra til frigjøring av tid for enhetsleder. Videre er det direkte
bekymringsfullt at et flertall enhetsledere i liten grad opplever at det gjennomføres evaluering
av måloppnåelse all den tid sektoren har etablert et omfangsrikt sett av mål fordelt på
enhetene.
Gjennom utarbeidet dokumentasjon som policy for internkontroll og fullmaktsmatrise har
Grimstad kommune på mange områder lagt til rette for en enkel forståelse av ansvar og
myndighet på de ulike nivåene i organisasjonen. Det er etter revisjonens vurdering en
betydelig svakhet at arbeidet som ble startet i 2012 med denne dokumentasjonen fremdeles
ikke på noen nivåer av organisasjonen oppfattes implementert. Samlet sett vil denne
dokumentasjonen ved implementering sette forventede rammer for utøvelse og beslutninger
av økonomisk art. Revisjonen opplever gjennom intervjuer med enhetsledere at det eksisterer
en utbredt lojalitet mellom enhetsledere og øvrige beslutningstakere i enheten, men at det i
liten grad er skriftliggjort ansvar og myndighet knyttet til beslutninger som i en eller annen
grad kan påvirke enhetens økonomi.
Revisjonen opplever samlet sett at det blant enhetsledere er god forståelse for eksisterende
styringsverktøy i kommunen. Det er etter revisjonens oppfatning utstrakt forståelse for
årsverksrammer og de utfordringer som følger av dette både med hensyn til spesielt
sykefravær og bruk av vikarer som naturlig nok anses som en vesentlig kostnadsdriver.
Enkelte enheter opplever utfordringer knyttet til eksisterende ressursstyringsmodeller og da
spesielt til utregningen for bruk av vikarer. Dette er imidlertid forhold sektorledelsen i
intervjuer med revisjonen selv har pekt på som et område som har behov for gjennomgang.
Revisjonen registrerer at det eksisterer en positiv oppfatning omkring utviklingen av
tilrettelegging av informasjon og kommunikasjon i sektoren og med den øvrige
administrasjonen. Flere peker på at det i større grad stimuleres til å fremme saker og
synspunkter som er av betydning for den økonomiske styringen i enhetene, samtidig som at
det oppfattes udelt positivt med større involvering i utarbeidelsen av budsjett som senere skal
danne grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring.
Forholdet mellom bestillerenheten og enhetene er organisert etter en bestiller-utfører
modellen, med tydelige grenser for ansvar og myndighet. Alle vedtak og beslutninger tatt av
bestillerenheten har en økonomisk konsekvens for enheten som skal utføre tjenesten.
Revisjonen anser en ansvarsfordeling er et særlig risikoområde i et
økonomistyringsperspektiv, ettersom enheten som gjør vedtak i utgangspunktet ikke bærer
den økonomiske konsekvensen av vedtaket. Det er pekt på et forbedringspotensiale knyttet til
dialog mellom bestiller og utfører for å finne mest mulig effektive iverksettinger av vedtak.
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En reetablering av oppfølgingsmøter er etter revisjonens syn nødvendig og positivt for å sikre
alle de forutsetninger revisjonen har lagt til grunn for god økonomistyring. Sett opp mot
kompetanse blant enhetsledere i forhold til økonomistyring bør oppfølgingsmøter også kunne
være en arena for læring og utvikling med rom for å ta opp usikkerhet og risiko. Videre vil
slike møter også kunne danne rammen for etablering av et fastsatt sett av rapporteringsrutiner.
En rask implementering av policy for internkontroll og fullmaktsmatrise, samt hyppig
gjennomføring av oppfølgingsmøter vil danne et solid grunnlag for å kunne imøtekomme gitte
forutsetninger for tilfredsstillende økonomistyring. Oppfølgingsmøtene vil være en
forpliktende arena både for sektoren, men også aktuelle støttetjenester. Oppfølgingsmøter som
med rette innhold, god dokumentasjon knyttet til ansvar og oppfølging og rom for læring vil
langt på vei kunne danne grunnlag for å imøtekomme de forutsetninger revisjonen har etablert
for tilfredsstillende økonomistyring.
Revisjonen har følgende anbefalinger:
- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske
styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre
realistisk budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at
administrasjonen etablererer et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større
grad konkretiserer innholdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av
midlertidige tilsatte
- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad
kommune etablerer tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en
tilfredsstillende årsverksstyring, hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og
faktiske forbrukte årsverk som minimum bør fremgå
- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering
av dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av
internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet

Arendal, april 2018

Magnus Bjarte Solsvik

Mona Igland

Kristian Fjellheim Bakke

_____________________

________________

_________________

Forvaltningsrevisor

Trainee

Oppdragsansvarlig
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2.

INNLEDNING

Grimstad kommune har et betydelig ansvar for hvordan felleskapets midler skal forvaltes på
en forsvarlig måte, samtidig skal kommunen levere omfattende og ressursmessig krevende
tjenester til kommunens innbyggere. Planlegging og gjennomføring av budsjettering kan være
krevende og utfordrende, noe som for øvrig reflekteres av kommunens budsjettoverskridelser
de seneste årene innenfor sektor for helse og omsorg. Budsjettering preges av mange ulike
prioriteringer og sektoren er omfattende da det er mange hensyn som må ivaretas faglig, hvor
også økonomisk måloppnåelse og overholdelse av lover og regler står sentralt.
Kommunestyret i Grimstad er det øverste politiske organ i kommunen og består av 35
representanter.1 Dersom ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak gjør kommunestyret
vedtak på vegne av kommunen. Formannskapet velges av kommunestyret, og behandler
økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, før endelig vedtak treffes av kommunestyret. Den
løpende styringen av arbeidet med kommuneplanen og investeringssaker hører også under
formannskapets ansvarsområder.2
Kommuneloven § 23 omhandler administrasjonssjefens oppgaver og myndighet3. Etter
kommuneloven § 23 nr. 2 skal administrasjonssjefen4 påse at saker som legges fram for
folkevalgte er «forsvarlig utredet», og at «vedtak blir iverksatt». Kommuneloven § 23 utgjør
med dette et viktig utgangspunkt for lokalforvaltningens rollefordeling og dynamikk i
tjenesteytelsen.
I kommuneloven kapittel 8 følger overordnede bestemmelser om økonomistyring.
Bestemmelsene utfylles av departementets forskrifter. Innenfor de overordnede reglene er det
kommunene som utformer detaljreguleringen av økonomistyringen. Denne reguleringen kan
beskrives som kommunens økonomirutiner, og er gjerne skriftliggjort i et eget
økonomireglement.
Rådmannen i Grimstad kommune er bindeleddet mellom kommunens ulike politiske nivåer
og administrasjonen og dens ledere og ansatte. Når det kommer til kommunens administrasjon
er denne organisert i fire sektorer for henholdsvis helse- og omsorg, kultur- og oppvekst,
samfunn og miljø og støttetjenester. Av Grimstad kommunes årsmelding for 2016 fremgår det
at kommunen hadde 1 137 faste årsverk og 1 541 brutto årsverk hvor det i sistnevnte tall også
inngår timelønnede og midlertidige årsverk. Av disse var 468 faste ansatte i helse- og
omsorgssektoren, mens antallet brutto årsverk for samme sektor var 705,3.
Forvaltningsrevisjonen er avgrenset til å gjelde sektor for helse og omsorg. Denne sektoren er
organisert med kommunalsjef, assisterende kommunalsjef og 11 underlagte enheter5. Av den

1

Grimstad kommune «Styrer, råd og utvalg m.m. 2015-2019». Pr. 05.09.2016
Kommunen følger formannskapsmodellen. Det innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter
partienes forholdsmessige representasjon i kommunestyret
3
Lov 25. september 1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), heretter koml.
4
Heretter omtalt rådmann
5
Organisasjonskart for Grimstad kommune. Sist endret 27.10.2017
2
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økonomiske oversikten som følger av årsmeldingene for kommunen de seneste år, fremgår det
at det har vært vesentlige budsjettoverskridelser knyttet til sektoren. Grimstad kommune har
gjennom «Budsjett 2017, Handlingsprogram 2017-2020» signalisert et høyere forbruk enn
budsjett særlig innenfor helse og omsorg, dette til tross for at det er tilført nye ressurser
gjennom budsjettjusteringer i første og andre tertial. Vurderingen av budsjettrisiko for 2017
viser at det er knyttet høy risiko og konsekvens til Boveiledertjenesten og at denne har hatt
budsjettoverskridelser de siste årene. Det pekes for øvrig på at det er en stor risiko for at
enkelte enheter og avdelinger innen spesielt helse og omsorg kan gå med underskudd i
2017.Av «Budsjett 2018, Handlingsprogram 2018-2021» fremgår det vesentlige endringer
knyttet til de budsjettrammer som legges til grunn for sektoren. Totalt er budsjettrammen økt
med 78,3 millioner kroner fra kr 458,8 i 2017 til 537,176 i 2018. Det er imidlertid nødvendig
å utdype dette noe ettersom økningen har ulike aspekter knyttet til seg. Av vesentlige forhold
kan det nevnes at det i budsjettet er tatt høyde for lønnsoppgjøret i 2017 som har en
helårsvirkning for 2018 og som utgjør nær 10 millioner kroner. Det er også interne
overføringer som har bidratt til en økning for helse- og omsorgssektoren på nær 39 mill
kroner. I tillegg kommer det enkelte mindre justeringer som følge av tidligere vedtak og
flyttinger mellom områdene. Det som i budsjettdokumentene omtales som gjennomgang
budsjettrammer har medført en styrking av sektorens budsjett med 20,8 mill kroner.
Sektoren som helhet hadde pr. andre tertial 2017 et merforbruk på over kr. 17 millioner hvor
enhetene med høyest merforbruk var boveiledertjenesten, helsetjenesten, barnevernet og
Frivolltun. Videre fremgår det at ved å budsjettere nedenfra og opp er det tatt hensyn til de
årsverk som er tilsatt i tjenestene og løpende avtaler om kjøp av tjenester. Grimstad kommune
har igangsatt et prosjekt innen helse og omsorg hvor det blant annet skal foretas en større
gjennomgang av sektoren med blant annet mål om å organisere sektoren på en bærekraftig
måte for fremtiden.
Revisjonen vil med denne rapporten søke å gi et svar på om Grimstad kommune har
organisert budsjettprosessen på en slik måte at den danner grunnlag for tilfredsstillende
økonomistyring. Videre vil revisjonen belyse om Grimstad kommune har etablert rutiner som
sikrer tilfredsstillende økonomistyring innen helse- og omsorgssektoren og om de som sitter
med budsjettansvaret opplever å ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg» ble
identifisert som en risiko i overordnet analyse (2015-2016). Det ble da pekt på at det hadde
vært gjentakende budsjettoverskridelser/merforbruk i helse- og omsorgssektoren i Grimstad i
flere år, samtidig som KOSTRA-tallene ikke gav noen indikasjon på at kommunen bruker
vesentlig mer penger på disse tjenestene enn sammenlignbare kommuner.
Den 26.10.2017, i sak 42/17, godkjente Grimstad kontrollutvalg prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg»,
samtidig ble forvaltningsrevisjonsprosjektet bestilt.
Rapportens funn er utledet av dokumentstudier og intervjuer med et utvalg ansatte og ledere i
Grimstad kommune. Innsamlede data fra kommunen er sammenstilt med ulike
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revisjonskriterier. Prosjektet er gjennomført i samsvar med gjeldende standard for
forvaltningsrevisjon.6

6

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god
kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter
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3.

PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING

3.1.

FORMÅL

I tråd med kommuneloven7 § 77 er kontrollutvalgets overordnede formål å føre tilsyn med
kommunal forvaltning og oppgaver på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver i
forbindelse med forvaltningsrevisjon er nærmere presisert i forskrift.8
Kommuners og fylkeskommuners overordnede målsetting er ifølge kommunelovens § 1
rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser. For å
nå disse målene må kommunen ha en god måloppnåelse, riktig oppfølging av vedtak, god
økonomistyring og optimal produktivitet.
Kommunelovens § 23 er en viktig forutsetning for lokalforvaltningens rollefordeling og
dynamikk i tjenesteytingen. Bestemmelsen presiserer at: administrasjonssjefen skal påse at de
saker som legges frem for folkevalgte organer, «er forsvarlig utredet», og at «vedtak blir
iverksatt», jfr. koml. § 23 (2)
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å gjennomføre en overordnet gjennomgang
av budsjettprosessen i Grimstad kommune, avgrenset til sektor for helse og omsorg, for å
avdekke eventuelle svakheter og forbedringsområder. Videre vil revisjonen gå nærmere inn
på eksisterende rutiner, kompetanse og praksis knyttet til økonomistyringen innenfor sektoren
sett opp mot budsjett, for slik å gi et bilde av hvilken evne sektoren har til å håndtere
forsvarlig forvaltning av de økonomiske tildelinger som ligger til grunn for drift av enhetene.
3.2.

PROBLEMSTILLINGER

Prosjektplanen ble etter bestilling godkjent i kontrollutvalget 26.10.2017 (sak 42/17) med
følgende problemstillinger:
1) Hvordan utarbeides årsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren i Grimstad
kommune og er budsjettprosessen organisert på en slik måte at den danner
grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring?
2) Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende økonomistyring
innen helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med budsjettansvar at de har
tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret?

7
8

LOV-1992-09-25-107. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Heretter koml.
FOR-2004-06-15-904 Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.
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3.3.

METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING

Prosjektet retter seg i all hovedsak mot kommunens gjennomføring av budsjettprosessen
knyttet til sektor for helse og omsorg, og fokuserer i mindre grad på den helhetlige
budsjettprosessen i Grimstad kommune gjeldende for alle sektorer. Videre rettes det fokus
mot økonomistyringen og kompetansen blant enhetenes ledere knyttet til utførelsen av dette.
Det foreligger ikke et fasitsvar på hva som utgjør «tilfredsstillende økonomistyring», og
tolkningen av begrepet vil derfor naturligvis være preget av en skjønnsmessig vurdering fra
revisjonens side. Vår vurdering vil derimot ha grunnlag i gjeldende regelverk samt relevant
teori.
Prosjektets metode baserer seg i hovedsak på intervjuer og dokumentstudier. Det er
gjennomført intervjuer med alle enhetsledere i helse og omsorg, sentrale personer i
kommunens administrasjon og støttetjenester samt sektorledelse. Videre er sentrale
dokumenter som omhandler kommunens budsjett og økonomistyring gjennomgått og
analysert. Eksempler på slike dokumenter er økonomiplan, årsmeldinger, rutiner og
reglementer, i tillegg til vedtak fra kommunestyremøter. Intervjuene av enhetslederne ble
preget av at flere enhetsledere er konstituerte og enkelte er nytilsatt i stillingen som
enhetsleder. Dette resulterte i at noen enhetsledere ikke kunne svare på alle spørsmålene
under intervjuet. Revisjonen har tatt hensyn til dette i faktagrunnlaget, og det vil derfor i noen
tilfeller være variasjon i antall respondenter som har besvart de ulike spørsmålene. I den
innledende fasen ble det gjennomført intervju med rådmann for å klargjøre hvilke tanker og
forventninger som er lagt til grunn fra den øverste administrative ledelse knyttet til prosjektets
problemstilling. Det ble også gjennomført intervju med økonomene som stod sentralt i
budsjettprosessen for budsjett 2018. Sektorledelsen ble intervjuet på grunnlag av revisjonens
ønske om å klargjøre møtestrukturer, forventinger og krav knyttet til budsjettprosess, og ikke
minst sektorens økonomistyring. Data fra intervju med ny kommunalsjef helse og omsorg ga i
denne forbindelse begrenset verdi med bakgrunn i at hun nylig er tilsatt i stilling, men
revisjonen fikk viktige avklaringer knyttet til hennes tanker omkring sektorens utvikling og
fokusområder. Økonomisjefen i Grimstad ble av revisjonen ansett som en viktig kilde for
verdifull informasjon all den tid han har vært gjennom flere budsjettprosesser under ulike
rådmenn. Det samme kan sies om nåværende kvalitetssjef som tidligere har vært
kommunalsjef for helse og omsorg og som sammen med økonomisjef er en av få som kjenner
den økonomiske utviklingen innenfor sektoren de seneste år på et overordnet nivå. Manglende
kontinuitet på de ulike ledernivåene har vært en utfordring for revisjonen i arbeidet med
datainnhenting, men anses imidlertid ikke som en vesentlig svakhet for arbeidet med
rapporten.
Vurderinger og konklusjoner er trukket på bakgrunn av analyse av forelagt materiale, vurdert
i henhold til oppstilte revisjonskriterier. Det er den dokumentasjon og informasjon kommunen
har forelagt revisjonen som er gjenstand for undersøkelse. Vi vil derfor presisere at når vi
enkelte steder konkluderer med manglende dokumentasjon, betyr ikke det at
dokumentasjonen ikke finnes, men at den ikke er forelagt revisjonen gjennom prosessen. For
å utarbeide solide revisjonskriterier og faktagrunnlag i forhold til økonomistyring har
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revisjonen tatt utgangspunkt i anerkjent teori. Hovedsakelig er teorien til Tor Busch, Erik
Johnsen og Jan Ole Vanebo benyttet gjennom fjerde utgave av deres bok «Økonomistyring i
det offentlige». Boka gir en grunnleggende innsikt i økonomistyring, og har vært benyttet til
ulike undervisnings- og revisjonsformål. Revisjonen har også trukket inn elementer fra
undervisningsmateriellet til KS agenda sitt kurs «Økonomistyring og bemanningsplanlegging
for ledere i omsorg».
Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes
troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle
for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i
forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare
problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er
forelagt revisjonen av sentrale personer i kommunen.
Validiteten styrkes ved at datamaterialet fra intervjuer og samtaler er faktaverifisert av alle
informantene. En slik faktaverifisering gir mindre rom for misforståelser og subjektiv
tolkning av dataene. Rådmannen i Grimstad har i tillegg hatt den endelige rapporten til
høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra rådmannen ligger vedlagt rapporten.
Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om
dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå
vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har
flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data
har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt.
Revisjonen er utført av forvaltningsrevisor Magnus Bjarte Solsvik, trainee og siviløkonom
Mona Igland og ansvarlig forvaltningsrevisor Kristian Fjellheim Bakke.
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4.

GRIMSTAD KOMMUNE – HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Før revisjonen gjennomgår faktagrunnlag og presenterer funn og vurderinger knyttet til denne
forvaltningsrevisjonen, vil det bli presentert en fremstilling av helse- og omsorgssektoren
samt en situasjonsbeskrivelse. Revisjonen vil her presentere en økonomisk situasjonsbeskrivelse, bemanningstall, sykefravær, samt aktivitetsnivå i enkelte tjenesteområder.
Revisjonen ser dette som hensiktsmessig da dette vil gi et godt bilde av sektorens
kompleksitet, utfordringer, tjenesteleveranser og rammebetingelser. Presentasjonen vil danne
et naturlig bakteppe for den senere behandling av rapportens problemstillinger.
Sektoren består av kommunalsjef, assisterende kommunalsjef og 11 tjenesteenheter. Hver
enhet ledes av en enhetsleder, mens Frivolltun og Berge gård senter inntil videre ledes av en
og samme enhetsleder som er fast enhetsleder ved Berge gård og konstituert enhetsleder for
Frivolltun. I henhold til dokumentasjon mottatt fra kommunen har alle enheter fagledere
bortsett fra Kjøkkentjenesten. Sektoren har ingen egen støttefunksjon, men benytter seg av
fagressurser i kommunens støttetjenester.

Kommunalsjef i
helse- og omsorg
Assisterende
kommunalsjef
Frivolltun boog
omsorgssenter

Feviktun bo- og
omsorgssenter

Berge gård

senter
3 fagledere

6 fagledere

5 fagledere

Boveiledertjenesten

Hjemmetjenesten

3 fagledere

Sosialtjenesten

Assisterende
enhetsleder
(prosjekt)

1 fagleder

Barneverntjenesten
1 fagleder

Bestillerenhete
n

1 fagleder

Helse.
tjenesten
4 fagledere

Kjøkkentjenesten

NAV

kommune
1 fagleder

Forsknings- og
utviklingsavdeling (FOU)

6 fagledere

Grimstad kommune har i sektor for helse og omsorg en bestiller/utfører-modell for
tjenesteyting. Dette vil si at bestillerenheten mottar alle søknader om kommunale helse- og
omsorgtjenester for kartlegging, vurdering og vedtak. Bestillerenheten har dermed ansvaret
for alle forvaltningsvedtak innen helse- og omsorgstjenesten, sosialtjenesten og
boveiledertjenesten. Vedtak som fattes av bestillerenheten formidles til utførerenhetene som
deretter har ansvar for gjennomføring og oppfølging.9
Sektorens største utgiftspost er lønnsutgifter. For 2016 utgjorde de totale lønnsutgiftene i
sektoren 332 227 036 kroner, hvorav omlag 250 000 000 kroner utgjorde lønn til fast ansatte
mm. (kontogruppe 101). Den prosentvise økningen i lønnsutgiftene utgjør 11,11 % fra 2014
til 2015, 10,98 % fra 2015 til 2016 og 5,36 % fra 2016 til 2017. Dette viser en noe lavere
vekst i lønnsutgifter fra 2016 til 2017 enn de foregående år.

9

Budsjett og handlingsprogram 2018-2021
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4.1.

ØKONOMISK SITUASJONSBESKRIVELSE I HELSE OG OMSORG

I mange enheter i helse- og omsorgssektoren har det over flere år vært et stort gap mellom
budsjett og regnskap, i den forstand at sektoren har brukt mer penger enn budsjettert.
Rådmannen har stilt spørsmål ved om dette har vært konsekvenser av ledelse og styring,
styringssystemer, uforutsigbare brukerbehov eller feilbudsjettering.10 Det følgende kapittelet
vil danne et viktig bakteppe for situasjonsforståelsen i helse og omsorg, og vil derfor være
viktig å utdype i denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen vil i denne sammenheng presisere
at flere av områdene som blir omtalt i dette kapittelet i liten grad vil bli benyttet i rapportens
problemstillinger, men i større grad bli benyttet for å utdype sektorens situasjon.
For å gi et bilde av forholdet mellom budsjett og regnskap i de ulike enhetene har revisjonen
utarbeidet avviksanalyser mellom regnskap og budsjett for årene 2014, 2015 og 2016. Tallene
i tabellen er hentet fra årsregnskapene.
Med utgangspunkt i tabell 1 hadde helse- og omsorgssektoren et merforbruk på kr. 13,508
millioner i 2014, noe som er et avvik på 3,3 % fra det totale reviderte budsjettet. Ved å se på
forskjellen mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett, viser tabellen til at det ble
foretatt budsjettjusteringer i løpet av året på totalt kr. 20,493 millioner. Det gjøres
oppmerksom på at en vesentlig del av dette tallet utgjør lønnsmessige justeringer knyttet til
lønnsoppgjør og ikke en ren tildeling til sektoren, noe som også er gjeldende for de øvrige års
justeringer gjengitt nedenfor.
Enhet

Regnskap
2014

Avvik fra revidert
budsjett

Budsjett 2014
Opprinnelig

Revidert

KR

%

Fellesområdet

27857

24131

23908

-3949

-16,5 %

Frivoll ute - hjemmetjenesten

61156

52557

57943

-3213

-5,5 %

Sosial- og barneverntjenesten

54927

48853

52645

-2282

-4,3 %

Frivolltun

52223

46662

49996

-2227

-4,5 %

Boveiledertjenesten

74453

68441

72314

-2139

-3,0 %

NAV Samarbeid

24666

22591

23044

-1622

-7,0 %

Berge gård - hjemmetjeneste

36423

33927

36120

-303

-0,8 %

7496

7121

7280

-216

-3,0 %

Helsetjenesten

48120

48000

48140

20

0,0 %

Feviktun

32209

32244

33413

1204

3,6 %

Bestillerenheten

7086

8088

8305

1219

14,7 %

SUM TOTALT

426616

392615

413108

-13508

-3,3 %

Kjøkkentjenesten

Tabell 1: Avviksanalyse 2014

Slik tabell 1 indikerer hadde syv av ti enheter et merforbruk sett i forhold til revidert budsjett.
I tillegg viser tabellen til et merforbruk på fellesområdet. Merforbruket var et resultat av flere
10

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2018

14

forhold, men i stor grad var merforbruket knyttet til lønnsutgifter. I tillegg var det utgifter
knyttet til blant annet kjøp av private tjenester, medfinansiering av sykehusinnleggelser/
polikliniske konsultasjoner, krisesenterkostnader utover budsjett samt IKT-kostnader
(Gerica).11
Med utgangspunkt i tabell 2 hadde sektoren et merforbruk på kr. 15,327 millioner i 2015, noe
som er et avvik på 3,7 % fra det totale reviderte budsjettet. Det ble foretatt budsjettjusteringer
(revidert budsjett - opprinnelig budsjett) i løpet av året på totalt kr. 14,526 millioner.
Årsmelding fra 2015 viser derimot til budsjettendringer på til sammen nærmere kr. 10
millioner. I 2015 ble barneverntjenesten og sosialtjenesten to forskjellige enheter.
Enhet

Regnskap
2015

Budsjett 2015
Opprinnelig

Avvik fra revidert budsjett

Revidert

KR

%

Boveiledertjenesten

88564

74392

77424

-11140

-14,4 %

Frivoll ute - hjemmetjenesten

68438

52428

62029

-6409

-10,3 %

Barneverntjenesten

39880

35422

35448

-4432

-12,5 %

Frivolltun

53897

51238

52008

-1889

-3,6 %

7681

7182

7298

-383

-5,2 %

Helsetjenesten

52462

51376

52280

-182

-0,3 %

Fellesområdet

5397

10622

5780

383

7%

Berge gård - hjemmetjeneste

40747

37037

41576

829

2,0 %

Feviktun

31753

32070

32728

975

3,0 %

Sosialtjenesten

14117

16815

16018

1901

11,9 %

Bestillerenheten

6774

8356

8817

2043

23,2 %

NAV Samarbeid

22338

25212

25270

2932

11,6 %

SUM TOTALT

432048

402150

416676

-15372

-3,7 %

Kjøkkentjenesten

Tabell 2: Avviksanalyse 2015

Videre hadde seks av elleve enheter et merforbruk sett i forhold til revidert budsjett.
Merforbruket i enhetene var i stor grad knyttet til lønnsutgifter samt kjøp av tjenester12.
Med utgangspunkt i tabell 3 nedenfor fremgår det at sektoren hadde et merforbruk på kr.
8,196 millioner i 2016, noe som er et avvik på 1,8 % fra det totale reviderte budsjettet. Det ble
foretatt budsjettjusteringer i løpet av året på totalt kr. 22, 998 millioner. De samme seks
enhetene som hadde et merforbruk i 2015 hadde et merforbruk i 2016. Merforbruket i
enhetene var i stor grad knyttet til lønnsutgifter, kjøp av tjenester og kostnader som følge av
sykefravær13.

11

Grimstad kommune – Årsmelding 2014
Grimstad kommune – Årsmelding 2015
13
Grimstad kommune – Årsmelding 2016
12
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Enhet

Regnskap
2016

Budsjett 2016
Opprinnelig

Revidert

Avvik fra revidert
budsjett
KR
%

Boveiledertjenesten

96076

80358

87572

-8504

-9,7 %

Helsetjenesten

58280

54326

56082

-2198

-3,9 %

Frivolltun

58112

51148

55951

-2161

-3,9 %

Frivoll ute - hjemmetjenesten

68302

61270

66405

-1897

-2,9 %

Barneverntjenesten

38482

37552

37933

-549

-1,4 %

Kjøkkentjenesten

7542

7207

7327

-215

-2,9 %

NAV Samarbeid

24917

24899

25021

104

0,4 %

6407

9182

6564

157

2%

Feviktun

37725

37457

38166

441

1,2 %

Berge gård - hjemmetjeneste

Fellesområdet

44148

41775

44798

650

1,5 %

Bestillerenheten

7448

8145

8424

976

11,6 %

Sosialtjenesten

15512

18438

20512

5000

24,4 %

SUM TOTALT

462951

431757

454755

-8196

-1,8 %

Tabell 3: Avviksanalyse 2016

Som en konsekvens av merforbruket i sektoren ble det opprettet en arbeidsgruppe høsten 2016
for å avdekke mulige årsaker. Arbeidsgruppen presenterte 10 hypoteser for formannskapet
22.09.16, og hypotesene ble videre omtalt i tertialrapport for 2. tertial i 2016. Arbeidsgruppen
konkluderer i denne rapporten med at blant annet kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH),
differanse mellom bemanningsplaner og personalbudsjett samt at manglende oppfølging av
politiske vedtak kan forklare deler av merforbruket. Videre oppsummerer arbeidsgruppen med
at det er nødvendig med grundigere undersøkelser knyttet til flere hypoteser.
Per andre tertial 2017 hadde sektoren samlet sett et merforbruk på over 17 millioner kroner.
Enhetene med høyest merforbruk var boveiledertjenesten, helsetjenesten, barneverntjenesten
og Frivolltun.14
Utviklingen i kjøp av tjenester viser at Grimstad kommune de siste tre årene har hatt en
relativt jevn kostnad knyttet til kjøp av private tjenester. Utviklingen viser imidlertid at det
mellom 2012 og 2015 var en relativt vesentlig økning i kjøp av private tjenester.
Fremstillingen i tabell A er basert på de regnskapstall revisjonen er forelagt.

14
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Kjøp av private tjenester helse og omsorg i kroner
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000

35 119 210

34 206 091

34 943 682

2015

2016

2017

30 834 684
25 834 324

26 257 897

2012

2013

15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
2014

Tabell A: Utvikling i kostnader knyttet til kjøp av private tjenester

Bemanning og sykefravær
Revisjonen har hatt en gjennomgang av sektorens utvikling i antall årsverk samt utvikling i
sykefravær. Diagram 1 nedenfor fremstiller utviklingen i antall årsverk fra 2012 til 2017.

Brutto årsverk
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Variable årsverk

120,3

135,03

141,2

153,8

153,3

124,6

Tidsavgrensede årsverk

45,44

46,72

53,36

67,11

83,97

97,04

Faste årsverk

400,91

422,03

410,48

429,34

468,02

480,4

Faste årsverk

Tidsavgrensede årsverk

Variable årsverk

Diagram 1: Utvikling i antall årsverk, 2012-2017. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen

Revisjonen har utstrakt forståelse for at årsverk kan være utfordrende både med hensyn til
budsjettering så vel som når det kommer til rapportering. Forhold som danner usikkerhet
knyttet til rapporteringen er eksempelvis bruk av vikar ved langtidssykefravær som gir
refusjoner når dette overstiger arbeidsgiverperiode (16 dager) og i de tilfeller den ansatte
erstattes med vikar eksempelvis i forbindelse med foreldrepermisjon hvor Grimstad kommune
belastes lønn, men mottar refusjoner for dette gjennom NAV. Variable årsverk omregnes til
årsverk basert på timer knyttet til vikarbruk hvor også refusjoner ifølge Grimstad kommune
kan ha en betydning.
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Grimstad kommune opererer med to ulike former for beregning av årsverk, brutto og netto.
Revisjonen er forelagt brutto tall og opererer i vesentlig grad med disse. Det er i denne
sammenheng viktig å presisere at brutto tall i utgangspunktet kan telle et årsverk dobbelt som
forklart ovenfor ved at fast ansatt i stilling mottar lønn samtidig som vikar i stilling mottar
lønn og for å oppnå netto tall må da eventuelle refusjoner trekkes fra. For revisjonen har det
vært viktig å synliggjøre tendenser knyttet til utviklingen av bruken av midlertidige tilsatte og
forholdet mellom faste og midlertidige årsverk over tid.
Diagram 1 tilsier at det har vært en økning i antall faste årsverk og en økning i tidsavgrensede
årsverk. Den sistnevnte er alle ansatte med midlertidig ansettelsesavtaler i en gitt
stillingsbrøk, som f.eks. vikarer for medarbeidere ved blant annet sykdom, permisjon,
prosjekt- og engasjementstillinger, samt lærlinger. Dette kan også være stillinger finansiert
gjennom statlige midler. Den siste variabelen, variable årsverk, er utbetalte timer omgjort til
årsverk. Dette er i stor grad tilkallingsvikarer knyttet til f.eks. korttidsfravær og
ferieavvikling.15 Slik diagrammet viser har det vært en økning i antall variable årsverk fra
2012 til 2015 og deretter har den vært stabil i 2016. Økningen i brutto årsverk (faste-,
tidsavgrensede- og variable årsverk) kan tenkes å være et resultat av aktivitetsøkning i helse
og omsorg, samt konsekvenser av politiske vedtak. I tillegg til brutto årsverk kommer innleid
arbeidskraft og kjøp av tjenester. Ved større anvendelse av disse vil kommunen ha mindre
behov for egen arbeidskraft.
For å gi et bilde av økningen i tidsavgrensede årsverk har revisjonen fremstilt økningen i
diagrammet nedenfor.

Diagram 2: Utvikling i tidsavgrensede årsverk, 2012-2017. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen.

Slik diagram 2 fremstiller har det vært en økning på antall tidsavgrensede årsverk i helse og
omsorg fra 2012 til 2017 lik 114 %. Antall årsverk som årsverksgruppen har økt med årlig er
fremstilt i diagrammet, og i 2017 var tidsavgrensede årsverk lik 97,04.

15
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I sammenheng med de to diagrammene overfor vil det være interessant å se på andelen av de
tre variablene som utgjør brutto årsverk. Diagram 3 viser forholdet mellom faste,
tidsavgrensede og variable årsverk i prosent av totale brutto årsverk fra 2012 til 2017.

FORHOLD MELLOM ÅRSVERK I PROSENT
Faste årsverk

Tidsavgrensede årsverk

Variable årsverk

21

22

23

24

22

18

8

8

9
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12

14

71

70

68

66

66

68

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 3: Forhold mellom årsverk i prosent, 2012-2017. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen

Diagram 3 viser at prioritering av faste årsverk har hatt en nedgang fra 2012 til 2016, hvor det
videre samlet sett har vært en økning i prioritering av tidsavgrensede- og variable årsverk. I
2017 er det derimot et lite skifte i andel faste årsverk. Utviklingen presentert i diagram 3 er til
revisjonens kjennskap ikke beskrevet av kommunen i budsjettdokumentene, og revisjonen
stiller seg ukjent til om dette er en ønsket utvikling eller ikke.
Knyttet til bemanning og årsverk benyttet i drift av helse- og omsorgssektoren, vil det være
vesentlig å se på utvikling i lønnsutgiftene i sektoren. Ved å dele de totale lønnsutgiftene inn i
tre lønnsgrupper (kontogrupper), én for lønnsutgifter knyttet til fast ansatte med tilhørende
tillegg (kontogruppe 101), én for lønnsutgifter knyttet til vikarer med tilhørende tillegg
(kontogruppe 102), og én for andre lønnsutgifter (kontogruppe 103-104), kan revisjonen
fremstille hvor stor prosentvis andel sektoren har utbetalt for hver av lønnsgruppene. Dette er
fremstilt i tabellen nedenfor.
LØNNSUTGIFTER:
Kontogruppe 101 (faste)
Kontogruppe 102 (vikarer)
Kontogruppe 103-104 (andre)

2014
79 %
15 %
6%

2015

2016
77 %
17 %
6%

2017
76 %
18 %
6%

74 %
20 %
6%

Tabell 4: Forhold mellom kontogrupper for totale lønnsutgifter. Kilde: kommunens regnskapstall.

Tabellen tilsier en lik utvikling i prioritering av de ulike lønnsgruppene som diagram 3 viser
om utvikling i forhold mellom årsverk, herunder en nedgang i prioritering eller bruk av faste
årsverk. En forskjell er i 2017, hvor diagram 3 viser et skifte i prioritering av faste årsverk. I
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denne sammenligningen har revisjonen forutsatt at kontogruppene kan sammenlignes med
årsverksgruppene presentert i diagram 1.
Tabell 4 viser også at andel lønnsutgifter som tilhører kontogruppene 103 og 104 har vært lik
de siste fire årene. Det vises imidlertid til en økning i kontogruppe 102 som er lønnsutgifter
knyttet til vikarer. Kontogruppe 103 og 104 består i stor grad av lønnsutgifter knyttet til
ekstrahjelp med tilhørende tillegg, engasjement/prosjektarbeid og overtid.
I tabellen nedenfor er lønnsutgiftene fremstilt i kroner fordelt på de tre lønnsgruppene.
Statlige refusjoner er ikke tatt hensyn til i fremstillingen nedenfor.

2015

2016

2017

Økning i
prosent fra
2014 til 2017

213 373 960,55

229 067 717,63

251 214 489,63

259 127 637,00

21,44 %

Kontogruppe 102 (vikarer)

40 957 039,47

51 613 912,21

60 300 256,18

68 220 921,00

66,57 %

Kontogruppe 103 og 104 (andre)

15 080 886,91

18 670 622,28

20 712 290,71

22 699 425,00

50,52 %

269 411 886,93

299 352 252,12

332 227 036,52

350 047 983,00

29,93 %

Totale lønnsutgifter
Kontogruppe 101 (faste)

Sum totale lønnsutgifter

2014

Tabell 5: Utvikling i kontogrupper for totale lønnsutgifter. Kilde: kommunens regnskapstall.

Slik tabell 5 viser har det vært en betydelig prosentvis økning i lønnsutgifter som ikke
omhandler fast ansatte. I kontogruppe 102 som omhandler vikarer med tilhørende tillegg har
økningen i lønnsutgifter fra 2014 til 2017 vært lik 66 %. Kontogruppe 103 og 104 viser til en
prosentvis økning på 50 % for samme periode. Økningene i kontogruppe 102 har spesielt vært
utslagsgivende i perioden fra 2014 til 2016. I denne perioden var den årlige økningen i
lønnsutgifter til fast ansatte 7 % fra 2014 til 2015 og 9,5 % fra 2015 til 2016. Etter revisjonens
vurdering må denne økningen i stor grad være knyttet til noe annet enn lønnsvekst da
lønnvekst for totalbudsjettet for kommunen i 2016 var satt til 2,75 %. Det har heller ikke vært
en økning i sykefravær som kunne vært en forklaring for økning i vikarer.
Tabell 6 nedenfor viser utviklingen i sykefravær i sektoren fra 2012 til 2016.
Sykefraværsprosenten er et gjennomsnitt av alle enhetenes sykefravær. Det er her viktig å
poengtere at det er stor variasjon mellom de ulike enhetenes fraværsstatistikk, men dette er
ikke tatt med i denne fremstillingen.
Sykefravær i %

Enhet
2012
Helse og omsorg

2013
7,61

2014
9,6

2015
9,44

2016
9,3

8,42

Tabell 6: Utvikling i sykefravær i helse og omsorg fra 2012-2016. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen.

Tabellen viser til en variabel utvikling i sykefraværsprosenten fra 2012 til 2016. For 2017
viser Budsjett og handlingsplan 2018-2021 til en fraværsprosent pr. september 2017 lik 6,8 %.
HR-tall som har blitt tilsendt revisjonen viser til en sykefraværsprosent på 7,86 % for 2017.
Ser man fraværet i 2017 opp mot øvrige år kan Grimstad kommune vise til en positiv
utvikling i sykefraværet.
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Ved å se på fraværsprosenten på enhetsnivå ser revisjonen at det er variasjon i sammenheng
mellom de enhetene med høyt merforbruk og sykefravær. Revisjonen har ikke sett på
korttidsfravær og langtidsfravær, som vil ha forskjellige utslag på enhetenes utgifter, da dette
ikke har vært forelagt for revisjonen for alle årene.
Beskrivelse av sektorens ressursbruk
Ved sammenligning av Grimstad kommunes og andre kommuners utvikling over tid er det
viktig å ta hensyn til spesielt to forhold; at kommuner har forskjellig inntektsgrunnlag og at
kommuner er forskjellige med hensyn til befolkningssammensetning, og andre
sosiodemografiske forhold og bosettingsmønstre som påvirker kommunens forventede
ressursbruk eller utgiftsbehov. For å ivareta disse ulikhetene har Kommunesektorens
organisasjon (KS) utarbeidet en egen regnearkmodell hvor ulikhetene i inntekter og
utgiftsbehov blir ivaretatt på en mer eksplisitt måte enn i KOSTRA.16 Denne modellen har
også Grimstad kommunes økonomisjef benyttet i sin analyse av kommunens økonomiske
prioriteringer. Den sistnevnte analysen er en kort rapport som ble utarbeidet på oppdrag fra
kommunalsjef for støttetjenester i slutten av 2017. 17
Revisjonen vil bemerke at KS anbefaler å ikke bruke denne analysemodellen som en fasit for
hvordan kommunen skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene, hvor de påpeker at en
slik fasit ikke finnes. Videre begrunnes dette med at modellen ikke tar hensyn til informasjon
om tjenestekvalitet og derfor er det viktig at analysene utarbeidet fra denne modellen må ses i
sammenheng med informasjon om tjenestekvalitet, lokal kunnskap og lokalt behov. Modellen
kan likevel være et nyttig hjelpemiddel i analyse og budsjettarbeid.
Revisjonen vil trekke frem to forhold som den overnevnte rapporten fremstiller; kommunens
beregnede utgiftsbehov – dermed kommunens forventende ressursbruk, og kommunens
prioriteringer – dermed kommunens ressursbruk.
Knyttet til kommunens beregnede utgiftsbehov sammenlignet med landsgjennomsnittet,
fremkommer det at i 2016 hadde kommunens tjenesteområder; pleie og omsorg,
sosialtjenesten og barneverntjenesten, et lavere utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet. Dette vil
si at disse tjenesteområdene blir beregnet for å være noe mindre kostnadskrevende å drive enn
gjennomsnittskommunen. I rapporten poengterer kommunens økonomisjef at et lavere
utgiftsbehov på disse områdene «skyldes befolkningssammensetningen i Grimstad, som har
en forholdsmessig ung befolkning».
Videre fremstiller rapporten kommunens ressursbruk eller prioriteringer, hensyntatt
kommunens utgiftsbehov og inntektsnivå, fordelt på tjenesteområder i 2014, 2015 og 2016.
Det vises til en økning i kroner brukt per innbygger sammenlignet med landsgjennomsnittet
innenfor sosialtjenesten og spesielt pleie og omsorg. Kommunehelse har hatt en varierende
utvikling innenfor samme periode, og barnevernet har også hatt en varierende utvikling, men

16

KS – Veiledning/forklaring: «modell for synliggjøring av kommunens prioritering av ressursbruk – hensyntatt
kommunens utgiftsbehov og frie disponible inntekter»
17
«Kort analyse av Grimstad kommunes økonomiske prioriteringer» - utarbeidet av Helge Moen
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der med en reduksjon i kroner brukt per innbygger fra 2015 til 2016. I forhold til
landsgjennomsnittet er det kun kommunehelse som har hatt et lave ressursbruk per innbygger.
I rapporten konkluderes det da med at det innenfor helse og omsorg er grunnlag for å se på
pleie og omsorg og sosialtjenesten, hvor det sies at disse har hatt et kostnadsnivå som er
høyere enn det inntektssystemet skulle tilsi og at de har hatt vekst de siste tre årene (2014,
2015 og 2016).18
Ressursbruk i pleie og omsorg
Basert på den foreliggende informasjonen presentert ovenfor knyttet til pleie og omsorgs
(PLO) utvikling i kostnadsnivå, har revisjonen gjort ytterligere analyser av tjenesteområdet
for å spesifisere denne utviklingen. De resterende tjenesteområdene; sosialtjenesten,
kommunehelse og barnevern har blitt rettet mindre fokus mot, da disse områdene ikke har hatt
like utslagsgivende endringer som pleie og omsorg.
For å gi et tydeligere kostnadsbilde av ressursbruken vil revisjonen presentere ulike statistiske
fremstillinger gjennom KOSTRA. Revisjonen vil herunder se på kostnadsutviklingen i
sektoren og se på statistikken i forhold til sammenlignbare «enheter»; Arendal, landet uten
Oslo, Aust-Agder fylke og KOSTRA-gruppe 13. Den sistnevnte gruppen utgjør en samling av
store kommuner utenom de fire største byene og som anses som tilnærmet like satt opp mot
sammenligningsgrunnlag. Ved bruk av denne tilnærmingen vil revisjonen etter beste evne
gjøre et forsøk på å fremstille en så realistisk og nyansert oversikt over kommunens
ressursbruk som mulig, da avgrenset til tjenesteområdet pleie og omsorg. Ved vurdering av
kommunens ressursbruk er KOSTRA-statistikk for årene 2012 til og med 2016 benyttet, da
tall for 2017 ikke har blitt tilgjengelig enda.
Tabell 7 indikerer at netto driftsutgifter for pleie og omsorg utgjør 28,8 % av Grimstad
kommunes totale netto driftsutgifter. Dette er 2 % lavere enn gjennomsnitt for KOSTRAgruppen og 0,2 % høyere enn gjennomsnitt for Aust-Agder fylke. Sammenlignet med Arendal
kommune er denne variabelen tilsvarende lik i de to kommunene.
Landet uten
Oslo
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i
prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter
Institusjoner (f253+261) - andel av
netto driftsutgifter til PLO
Tjenester til hjemmeboende (f254) andel av netto driftsutgifter til PLO
Aktivisering, støttetjenester (f234) andel av netto driftsutgifter til PLO
Netto driftsutgifter pr. innbygger i
kroner, pleie- og omsorgtjenesten

Grimstad

Arendal

Aust-Agder

KG13

Avvik fra
KG 13

31,2

28,8

28,7

28,6

30,8

-2

44,4

35,6

45,6

44,5

43,5

-7,9

50,3

61,9

50,4

51,9

50,8

11,1

5,3

2,5

4

3,6

5,6

-3,1

16978

15695

14960

15907

15693

2

Tabell 7: Sammenligning av KOSTRA-statistikk, netto driftsutgifter 2016.
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KOSTRA deler pleie og omsorg inn i tre tjenester eller ulike funksjoner. Tabellen ovenfor
indikerer at Grimstad kommune prioriterer Institusjoner (f253+261) lavere enn sammenlignet
«enheter» i tabellen, og prioriterer Tjenester til hjemmeboende (f254) høyere. Videre
prioriterer kommunen Aktivisering, støttetjenester (f234) lavere enn sammenlignet «enheter».
I all hovedsak indikerer tabell 7 at det er en relativ lik prioritering av de ulike funksjonene
mellom «enhetene»; Arendal, Landet uten Oslo, Aust-Agder, og KOSTRA-gruppe 13, men
hvor Grimstad kommune skiller seg ut på prioritering av disse funksjonene.
Til tross for at ikke netto driftsutgifter pr. innbygger i PLO skiller seg i stor grad fra de andre
«enhetene» i 2016 har utviklingen i Grimstad kommune over tid hatt en større økning fra
2012 til 2016 i sammenligning med de andre «enhetene», som fremstilt i tabell 2 nedenfor.
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten,
konsern

Økning
i%

2012

2013

2014

2015

2016

Landet uten Oslo

15268

15524

16385

16199

16978

11,2

Grimstad

12953

12958

13898

14302

15695

21,2

Arendal

13936

14830

14967

14691

14960

7,3

Aust-Agder

14910

15500

16025

15938

15907

6,7

KOSTRA-gruppe 13

14020

14263

14986

14942

15693

11,9

Tabell 8: Sammenligning av KOSTRA-statistikk, netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, PLO, 2012-2016.

Tabell 8 indikerer at Grimstad kommune har hatt en prosentvis økning fra 2012 til 2016 på
21,2 %, og tabellen indikerer at dette er en større økning enn økningen i de andre «enhetene».
På grunnlag av overnevnte økonomiske forhold i pleie og omsorg vil revisjon gå ytterligere
inn på tjenesteområdet. Diagram 4 nedenfor viser utviklingen i netto driftsutgifter i PLO fra
2012 til 2016 fordelt på de tre ulike funksjonene. De totale netto driftsutgiftene finner vi ved å
summere de tre gruppene.

400000
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1000 kroner

300000
250000
200000

8999
11327

7838

10708

10562

145466

162260

184742

205501

123530

109445

111059

109166

220453

150000
100000
50000

126689

0
2012
2013
2014
2015
2016
Netto driftsutgifter til aktivisering, støttetjenester (f234)
Netto driftsutgifter, tjenester til hjemmeboende brukere (f254), konsern
Netto driftsutgifter til pleie- og omsorg - Institusjoner (f253+261), konsern

Diagram 4: Utvikling i netto driftsutgifter i Pleie og omsorg (PLO)
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Diagrammet indikerer at det siden 2012 har vært en økning i totale netto driftsutgifter. Samlet
sett utgjør dette en økning på 27 % fra 2012 til 2016. Fra 2015 til 2016 er økningen i de totale
netto driftsutgiftene størst hvor den prosentvise økningen er på 10,4 %.
Både innen funksjon aktivisering, støttetjenester f234 og funksjonene for institusjoner
(f253+261) har det vært en variabel utvikling fra 2012 til 2016. Det revisjonen spesielt vil
bemerke er at innen funksjon f254, tjenester for hjemmeboende brukere, har det vært en
økning hver år. Den totale økningen i funksjon for hjemmeboende brukere fra 2012 til 2016
utgjør 51,5 %, med en årlig gjennomsnittlig økning på 11 %. Fra 2015 til 2016 ligger derimot
økningen på 7,3 %, dermed 3,7 prosentpoeng lavere enn årlig gjennomsnittlig økning.
Prioriteringen av de ulike funksjonene/tjenestene innenfor pleie- og omsorgssektoren
fremstilles i diagrammet nedenfor.

Netto driftsutgifter innen PLO
100 %

3,8

3,7

3,7

2,4

2,5

52

57,5

60,2

63,7

61,9

44,2

38,8

36,2

33,8

35,6

2012
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2014
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2016

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo,
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, kons
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern

Diagram 5: Netto driftsutgifter innen PLO, vist i prosent

Diagram 5 viser andelen av de totale netto driftsutgiftene innen PLO som er brukt på de
forskjellige funksjonene/tjenestene. Den vesentlige endringen som har skjedd innenfor
tidsperioden 2012 til 2016 er at det totalt sett har vært en nedgang i prioritering av tjenester
knyttet til institusjoner og en økning i prioritering av tjenester til hjemmeboende. Dette
samstemmer med formålet av kommunens omstillingsprosjekt i pleie- og omsorgssektoren
som ble iverksatt i 2014. Prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av en Rune Devold AS sin
drifts- og ressursanalyse av helse- og omsorgssektoren i Grimstad kommune. I rapporten
konkluderer Devold med at kapasiteten kunne vært mindre i sykehjem og heldøgns
omsorgstjenester (HDO) dersom kapasiteten var større i hjemmetjenesten, noe som ville øke
effektiviteten i pleie og omsorg. Disse vurderingene ble støttet av Deloitte som gjennomførte
prosjektet «Analyse av avvik mellom budsjett og resultat for helse- og sosialsektoren i
perioden 2009-2012».19
19

Grimstad kommune. Sluttrapport for omstilling i pleie- og omsorgstjenestene 2014-2015 «Fra passiv hjelp til
aktiv mestring»
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Ny tilnærming til tjenestene i pleie og omsorg innebar et fokus på mestring og selvstendighet;
fra tilnærmingen «Hva kan jeg gjøre for deg?» til «Hva kan du gjøre selv?».20 Tidligere
kommunalsjef i helse og omsorg, som nå er kvalitetssjef i kommunen, forklarer omstillingsprosjektet slik:
«Baktanken for omstillingen var å iverksette en strategi for å imøtekomme
utfordringer knyttet til en økning i antall eldre og økt behov for helsetjenester til eldre.
Denne strategien skulle på sikt redusere kostnader ved hjelp av hverdagsrehabilitering, effektive korttidsplasser, velferdsteknologi, systematiske hjemmebesøk
til eldre, etc.»
Det overordnede målet for omstillingen var å gi en større andel av tjenestene i pleie og
omsorg til hjemmeboende og en mindre andel i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger
(HDO). Videre en målsetting om å redusere kostnadsveksten innenfor helse og omsorg. Den
daværende rådmannen beskrev omstillingen som risikofylt da dette handlet om en rekke tiltak
som krevde stor gjennomføringskraft, og det var en viss usikkerhet knyttet til omfanget av de
økonomiske effektene og hvor raskt de ville komme. Strategiene og retningen på tjenestene
knyttet til prosjekt for omstilling ble forankret i kommunedelplan for helse og omsorg 20142026, «Fra passiv hjelp til aktiv mestring», vedtatt i kommunestyret 02.02.15.21
Pleie og omsorg – 67 år og over
I budsjett og handlingsplan 2018-2021 vises det til at netto driftsutgifter til pleie og omsorg
per innbygger over 67 år, ligger litt over snittet for KOSTRA-gruppe 13 og at i 2016 økte
utgiftene til litt over landsgjennomsnittet. Ettersom forholdene er beskrevet i budsjett og
handlingsplan har revisjonen undersøkt dette ytterligere. Netto driftsutgifter, PLO, pr.
innbygger 67 år og over er fremstilt i diagrammet nedenfor.

20
21

Ibid
Ibid
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NETTO DRIFTSUTGIFTER, PLEIE OG OMSORG PR. INNBYGGER 67 ÅR OG
OVER, KONSERN
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Diagram 6: Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over. Kilde: KOSTRA

Slik diagram 6 over viser, har utgiftene pr. innbygger 67 år og over økt i større grad fra 2015
til 2016 enn tidligere år. Diagram 7 nedenfor viser utvikling i antall mottakere av
institusjonstjenester og hjemmetjenester fra 67 år og over i Grimstad og Arendal.

Mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester 67 år og over
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Diagram 7: Antall mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester. Kilde: KOSTRA.

Revisjonen ønsket å sammenligne utviklingen i antall mottakere med statistikk fra Arendal
ettersom Arendal har hatt en reduksjon i utgifter pr. innbygger 67 år og over, samtidig som
Grimstad har hatt en økning. Slik diagram 6 viser kan ikke disse forskjellene alene forklares
med økning/nedgang av antall mottakere da Arendal har hatt en nedgang fra 2013 til 2016 på
20 mottakere og Grimstad har hatt en økning på 9 mottakere. Diagram 7 viser også at
Grimstad har hatt en større økning enn Arendal har hatt i nedgang av utgifter pr. innbygger 67
år og over.
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Aktivitetsnivå i pleie og omsorg
Ved gjennomgang av den økonomiske situasjonen i pleie- og omsorgstjenestene i sektoren
viser KOSTRA-statistikk til økning i driftsutgifter. Etter revisjonens vurdering er det risiko
knyttet til om dette er en øking høyere enn hva som er en «naturlig» kostnadsøkning.
Ved å se på sektorens aktivitetsnivå så kan en si noe om sektorens utgiftsbehov. Revisjonen
velger å avgrense denne gjennomgangen til å omhandle aktivitetsnivå i pleie og omsorg da
dette er et tjenesteområde som har blitt omtalt som et risikoområde knyttet til utvikling i
utgiftsnivå. I tidligere presentert diagram viser KOSTRA-statistikk at Grimstad kommune har
hatt en økt prioritering av tjenester til hjemmeboende sammenlignet med resten av tjenestene
innenfor pleie og omsorg. Revisjonen velger derfor å se på aktivitetsnivået innenfor dette
området.
Aktivitetsnivå i hjemmebaserte tjenester
Utvikling i bestilte timer hjemme hos bruker (i egen bolig eller heldøgns omsorgsbolig) er
fremstilt i diagrammet nedenfor.

Diagram 8: Utvikling i direkte brukerrettet tid bestilt 2014-2016. Kilde: Vedtaksstatistikk tilsendt fra kommunen.

Diagram 8 viser utvikling i direkte brukerrettet tid (timer) bestilt i perioden 2012 til 2016.
Dette omhandler brukerrettet timer i hjemmetjenester (heldøgns boliger v/GROM og Berge
gård samt Hjemmetjenesten). Grafen indikerer at det har vært en økning i brukerrettet timer
bestilt, og fra 2012 til 2016 har denne økningen vært lik 46 %.
Tabell 9 nedenfor viser økningen i bestilte timer i hjemmetjenester fra 2012 til 2016. 2017 er
ikke tatt med i denne fremstillingen da kun tall til og med september 2017 var forelagt for
revisjonen. Tabell 9 viser i tillegg antall brukere av hjemmebaserte tjenester.
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Endring
Endring i
fra 2012 til
prosent
2016
2016

Aktivitetsdata
Sum direkte brukerrettet tid
bestilt

2012

2013

2014

2015

9495

10076

11641

12475

13854

4359

45,9

Antall brukere i gjennomsnitt

508

542

577

585

581

73

14,4

Antall timer per bruker

18,7

18,6

20,2

21,3

23,8

5,2

27,6

Tabell 9: Aktivitetsnivå i hjemmetjenester. Kilde: Vedtaksstatistikk september 2017.

Januar 2014 var oppstart av omstillingsprosjektet, tidligere omtalt i denne rapporten, og ifølge
Budsjett og handlingsplan for 2018-2021 er økningen i bestilte brukerrettet tid i denne
perioden et resultat av omstillingsprosessen.
Ved å sammenligne tall fra september 2016 og september 2017 ser revisjonen en nedgang i
bestilte timer i hjemmetjenester. Budsjett og handlingsplan 2018-2021 forklarer nedgangen
med at det er var noen måneder i 2016 hvor det har vært enkelte brukere i heldøgns boliger
med svært høyt tjenestebehov, langt over det som er vanlig. Videre poengteres det at dette
«nå» er avsluttet. Budsjett og handlingsplan 2018-2021 forklarer videre at utviklingen er
hovedsakelig et resultat av omstillingen og samhandlingsreformen - de hjemmeboende har
lavere funksjonsnivå og behov for flere tjenester enn tidligere.
Tabell 9 ovenfor viser også gjennomsnitt av antall brukere av hjemmetjenester. Tabellen
indikerer at utviklingen i antall brukere i hjemmebaserte tjenester har hatt en variabel
utvikling, hvor det fra 2015 til 2016 var et skifte fra en økning til en nedgang i antall brukere i
gjennomsnitt. Den høyeste økningen var fra 2013 til 2014 lik 35 brukere i gjennomsnitt.
Revisjonen har valgt å ikke presentere aktivitetsnivå i psykisk helse og aktivitetsnivå for
institusjon da dette har vist seg ikke å være spesielt utslagsgivende.

4.2

OPPSUMMERING

I flere enheter i helse- og omsorgssektoren har det over tid vært et stort gap mellom budsjett
og regnskap. Derfor mener revisjonen det er viktig å gi en grundig situasjonsbeskrivelse av
sektoren før rapportens funn og vurderinger blir presentert. På denne måten ønsker revisjonen
at funn og vurderinger ses i sammenheng med sektorens situasjon og egenart, da denne skiller
seg ut fra andre av kommunens sektorer på flere områder. For å gi en bedre forståelse og
innsikt i dette har revisjonen valgt å fremstille ulike analyser og oversikter av den økonomiske
situasjonen, bemanning og sykefravær, og aktivitetsnivå. Ved å se disse i sammenheng kan
revisjonen oppsummere med følgende hovedfunn:



Analyser av budsjett og regnskap viser til store avvik mellom revidert budsjett og
regnskap, samt avvik mellom opprinnelig budsjett og revidert budsjett.
HR-statistikk som har blitt forelagt for revisjonen tilsier en økning i brutto årsverk,
herunder økning i antall faste årsverk, tidsavgrensede årsverk og variable årsverk –
sett bort fra en liten nedgang på 0,5 årsverk i variable årsverk fra 2015 til 2016.
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Revisjonen vil i denne sammenheng spesielt trekke frem økningen i tidsavgrensede
årsverk som har omtrent doblet seg fra 2012 til 2017.
o Det har også vært en nedgang i prioritering av faste årsverk. Revisjonen stiller
spørsmål ved om dette er en bevisst strategi eller ikke.
Gjennomgang av lønnsutgifter viser en moderat utvikling av lønn knyttet til faste
ansatte, mens lønnsutgifter som knytter seg til midlertidige ansatte har hatt relativt stor
økning hvor eksempelvis bruken av tidsavgrensede kontrakter har mer en doblet seg i
perioden 2014 til 2017. Når det kommer til bruken av lønnskostnader knyttet til
timebasert arbeidskraft ligger dette oppunder en dobling for samme tidsrom.

Prosentvis økning i lønnsutgifter
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Kontogruppe 101 (faste)

Fra 2014 til 2015

Fra 2015 til 2016

Kontogruppe 102 (vikarer)

Fra 2016 til 2017

Kontogruppe 103 og 104 (andre)

Diagram 9: Prosentvis økning i lønnsutgifter. Kilde: kommunens regnskapstall.











Sektorens totale sykefravær har vært synkende siden 2013. Det er derimot store
forskjeller i sykefravær fra enhet til enhet. Revisjonen registrer at de enhetene som har
høyt sykefravær ikke nødvendigvis er de enhetene med høyt merforbruk.
Tjenesteområdene pleie og omsorg, sosialtjenesten og barneverntjenesten har et lavere
utgiftsnivå enn landsgjennomsnittet per 2016.
Fra 2014 til 2016 har det vært en økning i kroner brukt per innbygger innenfor
sosialtjenesten og spesielt pleie og omsorg. Analyse av kommunens økonomiske
prioriteringer, utarbeidet av kommunen selv, konkluderer med at de to
tjenesteområdene har hatt et kostnadsnivå som er høyere enn det inntektssystemet
skulle tilsi og at de har hatt vekst fra 2014 til 2016.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg, i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter
er i stor grad lik sammenlignbare kommuner i 2016.
I følge KOSTRA-statistikk har netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, i pleie og
omsorg, hatt en relativt større økning fra 2012 til 2016 i Grimstad kommune sett i
sammenheng med sammenlignbare enheter; Arendal, Landet uten Oslo, Aust-Agder
og KOSTRA-gruppe 13.
I følge KOSTRA har spesielt netto driftsutgifter innen hjemmebaserte tjenester økt fra
2012 til 2016. Statistikken viser til at Grimstad har en høyere prioritering av dette
tjenesteområdet i PLO sammenlignet med sammenlignbare enheter.
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I følge KOSTRA har det vært en økning i netto driftsutgifter i pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over, fra 2013 til 2016, spesielt mellom 2015 og 2016.
Tilsendt vedtaksstatistikk fra kommunen viser til en økning i brukerrettet tid bestilt fra
2014 til 2016. Til tross for økningen i vedtakstimer har det vært en nedgang i antall
brukere fra 2015 til 2016.
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5.

PROBLEMSTILLINGER

5.1.

FØRSTE PROBLEMSTILLING
1) Hvordan utarbeides årsbudsjettet for helse- og omsorgssektoren i Grimstad
kommune og er budsjettprosessen organisert på en slik måte at den danner
grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring?

5.1.1. REVISJONSKRITERIER
For revisjonen er det viktig å danne et bilde av hvordan et årsbudsjett på best mulig måte kan
utarbeides i tråd med de formelle krav og forventninger som foreligger, med hensyn til at
budsjettet skal være basert på og følge de politiske prioriteringer gitt av kommunestyret
samtidig som budsjettet skal være realistisk. Videre er det grunnleggende krav i
kommuneloven til de forpliktelser rådmannen har med hensyn til forberedelse av saker som
legges frem for folkevalgte organer.
Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at rådmannen som øverste tilsatte leder av
administrasjonen «skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er
«forsvarlig utredet» (…)» og videre at det også er rådmannens ansvar å føre «kontroll» med
virksomheten. At en sak er «forsvarlig utredet» innebærer at rådmannen har ansvar for å legge
frem sakens materiale, og foreta nødvendige faglige vurderinger. Det å føre tilsyn og
«kontroll» er en del av rådmannens ledelsesansvar, og det er i tråd med allment aksepterte
ledelsesprinsipper at lederen plikter å etablere rutiner og systemer som bidrar til
måloppnåelse.22
Av kommuneloven § 46 nr. 1 går det frem at «årsbudsjettet er en bindende plan for
kommunens (…) midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.» Videre uttrykkes det i nr. 3 at
«årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter
som kommunen (…) kan forvente i budsjettåret». Kommuneloven § 47 nr. 1 fastsetter
årsbudsjettets bindende virkning for underordnede organer av kommunestyret.
Av loven fremgår det at kommunens årsbudsjett skal innen utgangen av året vedtas for
kommende kalenderår, jf. koml. § 45. Videre skal det inneholde målsettinger og premisser.
Det er imidlertid ikke noen klart uttrykte krav til hvordan disse målsettingene og premissene
skal fremkomme i årsbudsjettet, utover at de skal komme tydelig frem. Premissene som skal
vise hva som er lagt til grunn for bevilgningene i budsjettet er til en viss grad beskrevet i
forskrift om årsbudsjett § 623. Her fremgår det også at en beskrivelse av organiseringen av
arbeidet med årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen.
Busch et al. (2009, s. 41) definerer økonomistyring som «ledelse rettet mot å realisere
økonomiske mål». Med utgangspunkt i Busch et al. (2009) sin teori definerer revisjonen
22
23

Norsk lovkommentar ved Jan Fridtjof Bernt, Kommuneloven, Note (307), heretter Lovkommentar v. Bernt
FOR-2000-12-15-1423 Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
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tilfredsstillende økonomistyring som et styringssystem som både kan bidra til å realisere
sentrale økonomiske mål og er tilpasset virksomhetens egenart. Et styringssystem skal i
tillegg til å rette seg mot å realisere virksomhetens mål også rette seg mot å påvirke
organisatorisk atferd. Videre vil økonomikompetanse og kompetanse om tjenesteområdene
være viktige faktorer for økonomistyring.
Tilfredsstillende økonomistyring avhenger i høy grad av et realistisk budsjett og i praksis vil
realismen knyttet til et budsjett avhenge av at det er bevilget tilstrekkelige midler og at det er
produksjonsmessig kapasitet til å ivareta de krav lovverket og kommunestyrets målsettinger
stiller. Det er en grunnleggende forventning til at kommunen kan dokumentere at den har en
budsjetteringsprosess som sannsynliggjør at de økonomiske oppstillinger er realistiske. Det er
en grunnleggende forutsetning å involvere alle ledd i organisasjonen for å sikre realisme i et
årsbudsjett. I dette ligger innhenting av den erfaring og kunnskap som eksisterer blant
enhetene, de ansatte og brukere av tjenestene.
Sett i sammenheng med tilfredsstillende økonomistyring, vil kvaliteten av budsjettprosessen
og årsbudsjettet være avgjørende. Økonomistyring vil på kort sikt ta utgangspunkt i å ha
balanse mellom budsjett og drift, og på lang sikt ta utgangspunkt i å «ha en tjenesteyting som
både bruker minst mulig ressurser og dekker befolkningens tjenestebehov»24. Som en del av
kommunens økonomiske planlegging vil handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett være
sentrale dokumenter. Handlingsprogrammet er kommuneplanens kortsiktige del og skal være
en ramme for de årlige budsjettene. Årsbudsjettet vil være et viktig styringsdokument som
kommunen, samt dens sektorer og enheter, kan benytte. I Grimstad kommune vil de tre
styringsdokumentene sammenstilles i ett dokument for behandling av kommunestyret ved
utgangen av hvert år25.
Årsbudsjettet har flere formål og setter økonomiske rammer for hvilket aktivitetsnivå
kommunen må operere innenfor. Med utgangspunkt i Opstad (2013) sin teori om
økonomistyring i offentlig sektor kan budsjettets hovedmålsettinger være:
1. For planlegging – danner grunnlag for mål, rammer, planer og programmer for
framtidige aktiviteter.
2. Viktig virkemiddel for prioritering – målsetting om å oppnå beste ressursutnyttelsen.
3. Informasjonsdokument for beslutningstakerne, samt for andre interessenter.
4. Delegering – hvor myndighet til å handle på vegne av kommunen blir delegert videre.
I utarbeidelsen av årsbudsjettet må spesielt tre prinsipper bli tatt hensyn til: Budsjettet skal
settes opp i balanse, budsjettet skal være fullstendig som innebærer at det skal omfatte alle
inntekter og utgifter som kan påregnes. Disse kravene innebærer at budsjettet må være
realistisk.26

24

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) «Økonomistyring»
Budsjettrundskriv 2018-2021 (nr 1)
26
Jenssen, J. I. og Robertsen K. (2000). Kommunaløkonomi – i et styringsperspektiv. Kristiansand:
Høyskoleforlaget AS
25
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I et teoretisk perspektiv finnes det spesielt to mye omtalte metoder for utarbeidelse av
budsjett. Den første metoden er basert på bottom up-prinsippet (oppbygningsorientert) som vil
si at budsjettarbeidet blir startet på det laveste nivået i virksomheten for å deretter bygge opp
et totalbudsjett. Den andre er basert på top-down-prinsippet (nedbrytningsorientert) som vil si
at det først utarbeides et hovedbudsjett som tilfredsstiller virksomhetens overordnede mål, og
deretter blir budsjettet spaltet opp i flere delbudsjetter for den enkelte sektor og enhet. Fra et
teoretisk perspektiv vil fordelen med et oppbygningsorientert budsjettarbeid være at
kommunen kan oppnå større engasjement og motivasjon blant deltakerne i budsjettprosessen,
og at kunnskapen på alle nivåer i virksomheten blir bedre utnyttet.
Svakheten med en slik tilnærming er risiko knyttet til at hver enhet budsjetterer uten å tenke
på forholdet til andre enheter – får ikke et helhetssyn, og risiko knyttet til at metoden kan
stimulere til taktiske disposisjoner og motspill.27 Istedenfor å sette konkurrerende tiltak opp
mot hverandre, er det risiko for at en heller utvider rammene28. Disse svakhetene taler for å
benytte en tilnærming lik nedbrytningsorientert budsjettarbeid som involverer færre personer,
og metoden gjør det lettere å samordne delbudsjettene og vurdere de innenfor en større
ramme. 29 Et av de største problemene med den sistnevnte tilnærmingen er at når et
hovedbudsjett skal fordeles på underliggende enheter, kan det oppstå konflikter og sterke
konfrontasjoner. 30 I praksis finner en ofte en blanding av de to teoretiske tilnærmingene.
Kommunens økonomireglement skal inneholde retningslinjer og fullmakter i tilknytning til
økonomiarbeidet. I tilknytning til budsjettprosessen behandler økonomireglementet krav til
handlingsprogram og årsbudsjett. I henhold til økonomireglementet skal handlingsprogrammet være styrende for kommunens interne forhold ved utarbeidelsen av budsjett for
planens første år. Det vises til rådmannens, kommunestyrets og formannskapets ansvar, hvor
blant annet kommunestyrets ansvar er å veda et realistisk årsbudsjett, jf. koml. §§ 45 og 46.
Kommunestyrets myndighet omhandler å fastsette årsbudsjettet med netto ramme for hver
tjenesteenhet og sektor. Årsbudsjettet skal vise fordeling på underliggende tjenesteenheter,
samt vise brutto utgifter og inntekter pr. sektor og tjenesteenhet, jf. økonomireglementet.
I forhold til anvisningsfullmakt er det rådmannen som gis anvisningsmyndighet for hele
drifts- og investeringsbudsjettet innenfor den rammen som er vedtatt av kommunestyret for
gjeldende budsjettår. Rådmannens anvisningsmyndighet delegeres videre til tjenesteenhetene
ved enhetsleder som har anvisningsmyndighet for sin netto driftsramme og brutto
investeringsramme, jf. økonomireglementet.

27

Busch T., Johnsen E. & Vanebo J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget
Opstad, L. (2013). Økonomistyring i offentlig sektor. Oslo: Gyldendal Akademisk
29
Ibid
30
Busch T., Johnsen E. & Vanebo J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget
28
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5.1.2. FAKTA
Gjennom budsjettprosessen utarbeider Grimstad kommune årsbudsjettet for påfølgende år,
hvor arbeidet starter på vårhalvåret og avsluttes i desember. Årsbudsjettet vedtas i
kommunestyret i desember samtidig som handlingsprogrammet/økonomiplanen vedtas.
Følgende kapittel vil redegjøre for hvordan kommunen utarbeider årsbudsjettet for helse- og
omsorgssektoren, og redegjøre for ulike forhold i budsjettprosessen som kan påvirke
økonomistyringen.
Kommunens budsjettprosess har de siste tre årene (2017, 2016 og 2015) vært i endring. Med
mindre forskjeller mellom budsjettprosessene i 2016 og 2015 har budsjettprosessen i 2017
vært noe avvikende. I tilknytning til budsjettprosessen beskriver rådmannen 2017 som et
unntaksår. Ny metode og ny tilnærming til budsjettarbeidet var med på å prege dette.
Rådmannen presiserer i saksfremlegg 17/67-1 at eventuelle nye eller endrede rutiner i
budsjettarbeidet ikke fullt ut kan implementeres før i budsjettprosessen 2019, altså i året 2018.
Forholdet mellom budsjett og tilfredsstillende økonomistyring
Etter revisjonens tilnærming til tilfredsstillende økonomistyring vil dette blant annet omhandle
det å ha nyttige styringsverktøy ved beslutningstaking og utførelse. Budsjettdokumentet vil
her kunne være et nyttig styringsverktøy, men det er ikke noen garanti for at budsjettene vil gi
en bedre økonomisk styring. Så vel som å være et viktig styringsverktøy kan budsjettene
representere en mer rituell atferd som har minimal betydning for hvilken atferd som utøves i
budsjettåret. Herunder kan budsjettet settes opp uten at de budsjettansvarlige har noen
intensjon om å følge dem, eller føler særlig eierskap til budsjettene. Dette vil redusere
styringseffekten av budsjettene og dermed redusere verdien av budsjettene som
styringsverktøy i den økonomiske styringen.31 Tilfredsstillende økonomistyring vil dermed
også handle om budsjettprosessen, hvordan budsjettet er utarbeidet og budsjettets realisme.
Videre må vurdering av tilfredsstillende økonomistyring ses i sammenheng med
tjenesteområdenes kontekst hvor helse- og omsorgssektoren skiller seg noe ut fra andre
sektorer. En kan spesielt trekke frem ubalanse mellom tilbud og etterspørsel – en stadig
«umettet» sektor, ubalanse mellom økonomi og fag, mangel på fasitløsninger osv. I likhet
med andre sektorer er det mange aktører som har en mening om de beslutningene som skal
fattes. For denne sektoren kan man nevne spesielt helsepersonell, administrasjonen, politikere,
medier, brukere/tjenestemottakere og pårørende som har et likt eller ulikt syn på hvordan og
hva som skal prioriteres. Et stort spekter av aktører er med på å gjøre styring av kommunens
ressurser utfordrende.32 Samtidig er sektoren preget av usikkerhet knyttet til fremtidig
tjenestebehov, og flere forhold er mindre forutsigbare. Usikkerhet ved tjenesteområdene
kompliserer budsjettarbeidet og det blir utfordrende å vurdere inntekts- og kostnadsanslagene
i budsjettet.

31
32

Busch T., Johnsen E. & Vanebo J. O. (2009). Økonomistyring i det offentlige. Oslo: Universitetsforlaget
Opstad L. & Utaaker A. (1993). Budsjett- og økonomistyring i helse- og sosialsektoren. Notam Gyldendal
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Budsjettprosessen i kommunen fra start til slutt
For å gi et helhetlig bilde av budsjettprosessen vil revisjonen først kort presentere kommunens
fremgangsmåte for utarbeidelsen av årsbudsjettet. Denne presentasjonen er basert på Grimstad
kommunens skriv om budsjettrutiner pr. 2018 som har som formål å gi en samlet fremstilling
av de ordningene og rutinene som er sentrale for budsjettarbeidet- og styringen i kommunen.
Det er rådmannen som eier budsjettet og budsjettprosessen, og rådmannens ledergruppe driver
det interne budsjettarbeidet og prioriterer i fellesskap med rådmannen. Økonomisjefens rolle
er å være prosess- og prosjektleder. De forberedende aktivitetene for budsjettarbeidet
gjennomføres hovedsakelig på vårhalvåret. Først legger rådmannen frem en budsjettsak til
formannskapet. Her skal kommunens overordnede utfordringer, budsjettprosessen og tidsplan
for arbeidet presenteres. I denne sammenheng utarbeides det et budsjettrundskriv
(budsjettrundskriv nr. 1) som sendes til enhetsledere og andre sentrale samarbeidspartnere.
Rundskrivet gir en oversikt over hvilke prinsipper som legges til grunn i budsjettarbeidet,
samt kommunens utfordringer og prioriteringsprinsipper. Det presenteres deretter i
budsjettrundskrivet en hovedtidsplan for det administrative som budsjettarbeidet skal bygges
på.
På grunnlag av hovedtidsplanen, utarbeider sektorene med kommunalsjef i spissen en egen
tidsplan for sektoren. I dette arbeidet vil det også være en forankring mot hovedtillitsvalgte på
sektor- og enhetsnivå. Videre utarbeides det en egen møteplan med tillitsvalgte og
vernetjenesten som omhandler årets budsjett og handlingsprogram, jf. saksframlegg 17/67-1.
I juni avholdes det et budsjettmøte med kommunestyret, etter at kommuneproposisjonen er
framlagt. Dette møtet skal peke på muligheter og utfordringer kommunen står overfor i
kommende fireårsperiode. I løpet av sommeren vil hver enkelt sektor og enhet gis en
driftsramme basert på tidligere vedtak og handlingsprogram. Denne rammen detaljbudsjetters
innen utgangen av august. Nye tiltak til budsjett og handlingsprogram kan fremmes i dette
arbeidet, hvor det er enhetenes og sektorenes ansvar å melde inn tiltak innen gjeldende frister.
I september avholdes et formannskapsmøte hvor det legges frem sentrale forutsetninger for
budsjettarbeidet. I november legger rådmannen frem for formannskapet forslag til årsbudsjett
og handlingsprogram for fireårsperioden. Det er kommunestyrets ansvar å vedta årsbudsjettet,
hvor det er formannskapet som formelt legger frem budsjettet og innstiller i budsjettsaken til
kommunestyret. Før formannskapet innstiller i budsjettsaken, skal rådmannens forslag sendes
på høring til faste råd og utvalg, ansattes organisasjoner og andre høringsinstanser.
Uttalelsene skal legges frem for formannskapet før det innstilles i saken. Alle forslag som er
fremmet og stemt over i formannskapet skal offentliggjøres minst 14 dager før
kommunestyrets behandling i desember, hvor handlingsplan med tilhørende årsbudsjett skal
vedtas. De politiske partiene og grupperingene vil også presentere sitt forslag til budsjett og
handlingsprogram, da med bakgrunn i rådmannens forslag. Alle forslagene blir stemt over i
formannskapets budsjettmøte.
Etter budsjettet er vedtatt utarbeides det et samlet dokument der vedtak og alle endringer i
forhold til rådmannens budsjettforslag er synliggjort. Videre vil budsjettet gjennomgås i
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sektorene og enhetene med formål om å sikre budsjettgjennomføring33. Budsjettjusteringer i
årsbudsjettet gjøres kun i forbindelse med tertialrapporteringene.34
Budsjettets oppbygning
Budsjettarbeidet tar utgangspunkt i lovverkets rammer og retningslinjer, samt forskrifter om
årsbudsjett og kommunens eget økonomireglement. Fjorårets budsjett blir lagt til grunn for
utarbeidelsen av nytt budsjett, hvor handlingsprogrammet også medfølger som et viktig
styringsdokument. I tillegg er regjeringens forslag til statsbudsjett, kommuneplan,
kommunedelplaner, kommunestyrevedtak som er fattet gjennom året, siste årsregnskap og
årsmelding viktige styringsdokumenter for kommende budsjett og handlingsprogram. 35
Endringer i statsbudsjett for 2018 som følge av eventuelle forlik i Stortinget i desember tas
opp i 1. tertial 2018.36
I samsvar med økonomireglementet skal driftsbudsjettet deles opp i rammeområder som er lik
tjenesteenheters ansvar. Rammen for den enkelte tjenesteenheten spesifiseres i inntekter,
utgifter og nettoramme, hvor driftsrammen er eksl. mva. Investeringsbudsjettet bevilges per
investering og er inkl. mva.37 Personalbudsjettet er basert på godkjente årsverk som følge av
politiske vedtak og ressursfordelingsmodell i den enkelte sektor. Budsjett for 2018 bygger på
situasjonen pr. oktober 2017, og endringer etter dette er ikke hensyntatt. Alle tall i budsjett og
handlingsplan oppgis i faste 2018-priser.38
Rådmannens evaluering av budsjettrutiner innen helse- og omsorg
På oppdrag fra kommunestyret la rådmannen frem 30. januar 2017, forslag til vedtak av en
handlingsplan for gjennomgang av budsjettprosessen og rutiner for hele virksomheten og for
helse- og omsorgsektoren spesielt. Dette ble utarbeidet på bakgrunn av evaluering av
daværende budsjettrutiner og enhetenes tilbakemeldinger.
Rådmannen oppsummerer evalueringen i helse- og omsorgsektoren med enhetenes
tilbakemeldinger med at sektoren ønsker å ta et større ansvar i selve budsjettprosessen,
herunder tilgang til budsjettsystemet slik at de kan utarbeide sitt eget budsjett basert på de
rammer og føringer som ligger fra rådmannen. Evalueringen viser til at sektoren mener en slik
involvering i budsjettprosessen vil føre til at den enkelte enhet vil få ett større eierforhold til
budsjettet.
Gjennom budsjettåret viser evalueringen at enhetene ønsker i større grad å kunne kontrollere
sitt eget budsjett innenfor den rammen som er fastsatt av kommunestyret, herunder kunne
omprioritere det handlingsrommet de eventuelt klarer å opparbeide seg i et budsjettår. Det
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pekes på at denne metoden vil gi enhetslederne større kontroll og eierskap over eget budsjett
og at dette vil stimulere til å overholde budsjettrammen.
Videre ønsker sektoren økt støtte fra støttetjenester, og forbedret kommunikasjon mellom
partene. Rådmannen skriver at enhetslederne opplever at støttetjenester gjør endringer i
budsjettet og at endringene i liten grad kommuniseres ut til lederne. Derfor ønskes det at
støttetjenestene forbedrer sin kommunikasjon på dette området.39
Rådmannen la, i forbindelse med saksfremlegget 17/67-1, frem en bestilling til
støttetjenestene med forslag til endringer i budsjettprosessen. Rådmannen ønsket en
gjennomgang av budsjettprosessen med oppstart i januar 2017 hvor de fire hovedinteressene
skulle være involvert; politikere, rådmannen og dennes ledergruppe, sektor og den enkelte
enhet, samt tillitsmannsapparatet. Videre presiseres det i bestillingen fra rådmannen at
gjennomgangen av budsjettprosessen skal spesielt ivareta; en god tidslinje, rolleavklaring i
prosessen, involvering av tillitsvalgte og politikere, eierforhold til eget budsjett i enhetene,
mulighet i enhetene til å skape handlingsrom, mulig rammebudsjettering, og kunnskap i
enhetene om forholdet budsjett, drift og regnskap. Rådmannen ønsker i denne forbindelse
både workshops for hver av interessentene og utarbeidelse av årshjul for den enkelte
interessent slik at de på en enkel måte kan se når og hvor de involveres. Revisjonen er kjent
med at det i 2017 ble gjennomført workshops, men har i midlertid ikke blitt forelagt
utarbeidet årshjul ved forespørsel om dokumenter knyttet til budsjettprosessen.
Endringer i metode og tilnærming til budsjettarbeidet
I intervju med økonomisjef pekes det på at det i løpet av de ni siste årene har vært syv
forskjellige rådmenn. Dette setter naturligvis ulikt preg på både budsjettprosess og hvilke
tilnærminger som legges til grunn for realistisk budsjettering.
Rådmannen uttalte i «Budsjett og handlingsplan 2018-2021» at hun ønsket å gjøre en grundig
vurdering om gapet mellom budsjett og regnskap skyldtes ledelse og styring,
styringssystemer, uforutsigbare brukerbehov eller feilbudsjettering. Videre uttaler rådmannen
at på grunnlag av overnevnte utfordring har kommunen valgt en ny tilnærming til
budsjettarbeidet ved å budsjettere «nedenfra» for utarbeidelse av budsjett 2018.
Den nye budsjettilnærmingen som ble benyttet i budsjettprosessen i 2017 ble av en av
kommunens økonomirådgiver beskrevet med at det er benyttet en bottom up-tilnærming med
en større tilnærming til faktiske kostnader. Revisjonen vil i denne sammenheng presisere at
enhetene, i motsetning til rendyrket bottom up-teori, ikke har utarbeidet egne budsjetter som
blir tatt med i kommunens totalbudsjett. Økonomirådgiverne i støttetjenester har hatt et fordelt
ansvar på ulike sektorer hvor de har hatt ansvar for utarbeidelse av sektoren og enhetenes
budsjett. I denne prosessen har de involvert enhetslederne ved behov, og i 2017 ble
enhetslederne spesielt involvert i forhold til gjennomgang av bemanningsplaner. Videre har
enhetslederne bidratt med data og informasjon knyttet til nye tiltak og investeringsforslag.
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Metoden for å budsjettere «nedenfra» har vært å budsjettere med reelle lønnsutgifter i reelle,
faste årsverk, i tråd med dagens vedtatte driftsnivå. Alle stillinger i enhetene ble dermed
gjennomgått og med lønnsgrunnlag (lønnsnivå, stillingsprosent og evt. tillegg) pr. august
2017 for disse. Unntak fra dette er hjemmebaserte tjenester, som har en egen
finansieringsmodell.40
I intervju med rådmann fremkom det at endringene i budsjettprosessen i utgangspunktet var
drevet av rådmannen. Da hun tiltrådde sin stilling som rådmann oktober 2016 var kommunen
midt i innspurten av budsjettprosessen. I intervjuet fremkommer det at hun opplevde at flere i
kommunen hadde frustrasjon knyttet til budsjettprosessen; at det var vanskelig å få et
helhetlig bilde av budsjettarbeidet, at det ble holdt tilbake informasjon som påvirket
kommunikasjon og informasjonsflyt, og en opplevelse av at det ikke var god samhandling
mellom flere parter. Dette ble bakgrunn for hvorfor rådmannen ønsket å ta en gjennomgang
av budsjettprosessen. I intervjuet forteller rådmannen at det har vært uklarheter i rolle- og
ansvarsfordeling i kommunen. Dette gjorde det uklart for organisasjonen hvem som hadde
hvilket ansvar både i budsjettprosessen og knyttet til økonomistyring generelt. Rådmannen
påpeker at ansvar og myndighet måtte klargjøres, og at dette også var en av driverne for å se
på budsjettprosessen.
Kommunen tok også i bruk et nytt ERP-system i starten av 2017. Rådmannen påpekte i
intervju at kommunen opplevde store utfordringer knyttet til det nye ERP-systemet, og at de
hadde store mangler på styringsinformasjon i starten av budsjettprosessen i 2017. Samtidig
som kommunen tok i bruk et nytt regnskapssystem ble også et nytt budsjettverktøy Arena og
et nytt rapporteringssystem Stratsys tatt i bruk. Systemet Arena har som formål å være et
verktøy for kommunen i budsjettprosessen og ved budsjettoppfølging. Ved å ta utgangspunkt i
fjorårets budsjett kan en ved bruk av Arena utarbeidet nytt årsbudsjett. Ettersom endringer
som foretas i Arena må dokumenteres får kommunen en helhetlig oversikt over utarbeidelsen
av budsjettet, samt at endringer kan spores. Før iverksettelsen av Arena ble budsjettet ført inn
i Excel, og ført inn i Agresso i ettertid, og forslag til budsjettendringer ble ført inn i Word. Før
Stratsys, foregikk tilbakemeldingene på mail. En av økonomirådgiverne sier i intervju med
revisjonen at inntrykket av tidligere metode var at det var mye klipping og liming.
Realismekravet ved budsjettering
I rapportens undersøkte tidsrom (2014-2017) har det blant flere av rapportens respondenter
blitt stilt spørsmål ved budsjettets realisme. I kommunelovens § 46 nr. 3 heter det at
årsbudsjettet skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan
forvente i budsjettåret. Dette omhandler krav til balanse og fullstendighet i budsjettet. Videre
stiller kommuneloven krav til at budsjettet skal være realistisk.
Innfor budsjettering vil vesentlige deler av inntektssiden ligge utenfor kommunens kontroll,
mens utgiftssiden i større grad vil være opp til kommunen å bestemme. Ressursbruken i
kommuner er i hovedsak gitt i særlover i form av rettighets- eller standardkrav knyttet til
tjenestetilbudet, og vurdering av utgiftsnivået vil i større grad måtte bero på skjønn, benevnes
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det i Kommunal- og moderniseringsdepartementets tolkning av kommunelovens § 46 nr. 3.
Videre heter det i tolkningsuttalelsen at «hva som vil være tilstrekkelige utgiftsrammer innen
det enkelte tjenesteområde vil være vanskelig å bedømme. Vurderingen bør heller ikke
innskrenke kommunens muligheter for å foreta omprioriteringer mellom utgiftsformål». Det
anbefales derfor i tolkningsuttalelsen at betraktningene rundt budsjettets utgiftsside bør
«hovedsakelig begrense seg til å påse at balansekravet overholdes, med mindre det åpenbart
skulle framgå at bevilgningene ikke vil være tilstrekkelige til å oppfylle klart definerte
minimumskrav til omfang og standard for den aktuelle tjeneste». 41
I tilknytning til håndtering av realismekravet har revisjonen tatt utgangspunkt i de tre siste
budsjett og handlingsprogrammene, da for 2016-2019, 2017-2020, og 2018-2021.
Dokumentene er utarbeidet med to forskjellige rådmenn i spissen, og det vil derfor være
relevant å trekke frem hvordan de på hver sin måte har trukket frem kommunens arbeid med å
overholde kravet til realistisk budsjettering.
Budsjett og handlingsprogram for 2016-2019 trekker frem budsjettbalanse og balansekunst.
Det utdypes i denne sammenheng at budsjettbalanse handler om en balansekunst mellom
realisme i budsjett og håndtering av usikkerhet, mellom kvalitet og kostnader og mellom
innovasjon og risiko. I budsjett for 2016 fremkommer det i tilknytning til å håndtere krav om
realistisk budsjettering under usikkerhet at:
«Realisme er imidlertid ikke det samme som fravær av usikkerhet, eller et budsjett som
aldri «sprekker». Realisme handler om at sikre inntekter og kostnader tas med i
budsjettet, mens usikre inntekter og kostnader må gjøres til gjenstand for en
vurdering. Ikke minst må det foretas en vurdering av hvordan usikkerheten
håndteres».
Videre fremkommer det at to tiltak for å håndtere usikkerhet på i budsjettet som er lagt til
grunn i budsjett 2016, og de to tiltakene er å legge inn en sikkerhetsmargin i selve budsjettet
primært for anslag på skatteinntekter og for finansinntekter og –kostnader, og det andre tiltak
var å håndtere avvik mellom budsjett og resultat gjennom budsjettåret i forbindelse med
tertialrapporter. Det utdypes videre at kostnader til drift av de ulike områdene er «mest basert
på så reelle og nøkterne vurderinger som mulig. Dette innebærer at det ikke ligger inne
vesentlige buffere i de ulike sektorens budsjettrammer».
I budsjettdokumentene for budsjett 2017 og budsjett 2018 er kommunens håndtering av kravet
til realistisk budsjettering omtalt i eget delkapittel. Forklaringen som fremkommer her er i stor
grad identisk for budsjett 2017 og budsjett 2018, hvor det blant annet fremkommer:
«Hvis alle inntekter, kostnader og premisser var kjente og forutsigbare, er det i
prinsippet enkelt å tilfredsstille kravet om realistisk budsjettering i kommunen.
Utfordringen er å vurdere inntekts- og kostnadsanslagene når usikkerheten er stor.
Det er derfor i dette budsjettframlegget gjennomført en risikovurdering. På denne
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måten vises det til hvilke områder i budsjettet som er usikre. Dette alene bidrar ikke til
realistisk budsjettering, men vil kun belyse hvor risikoen i kommunen er størst.
Risikovurderingen vil i tillegg bli tatt opp i budsjettstyringen og i
tertialrapporteringen. På denne måten vil kommunen ha et økt fokus på realistisk
budsjettering».
I alle de overnevnte budsjettdokumentene er det beskrevet at det gjennomføres
budsjettjusteringer i tilknytning til tertialrapportene. Dette er blant annet et tiltak for å
imøtekomme realismekravet. Revisjonen registrerer at det foreligger økonomiske
risikovurderinger i alle de omtalte budsjettdokumentene. I følge «Budsjett og handlingsplan
2018-2021» foreligger den høyeste økonomiske risikoen, i forhold til budsjett for helse og
omsorg, i boveiledertjenesten og kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH). I boveiledertjenesten
er det to nye kostnadskrevende tiltak som det ikke er budsjettert for da tiltakene vil bli bygget
opp i løpet av høsten 2017 eller begynnelsen av 2018. I forbindelse med KØH er det flere
årsverk enn det som er budsjettert for og krever derfor at enheten gjør tiltak for å nå
budsjettbalanse.42
I de intervjuer revisjonen har gjennomført har kutt i liten grad blitt omtalt. Enkelte
enhetsledere har i intervjuer nevnt at krav om innsparing har vært utfordrende med knappe
budsjettrammer. I «Budsjett og handlingsplan 2018-2021» fremgår det at det har tidligere blitt
lagt inn budsjettkutt som ikke har vært realistisk for hjemmetjenesten, boveiledertjenesten og
Berge gård senter. Videre fremgår det at kommunen i budsjettarbeidet for 2018 har sett at det
har vært vanskelig å realisere kutt med knappe budsjettrammer for de nevnte enhetene.
«Det har tidligere blitt lagt inn budsjettkutt som ikke har vært realistiske for
hjemmetjenesten, boveiledertjenesten og Berge gård senter. Når det har vært
budsjettert nedenfra og opp, så har man sett at disse kuttene ikke er mulig å realisere,
og de er derfor reversert. Realistisk budsjettering har vist at disse enhetene har vært
for lavt budsjettert tidligere».
For 2018 fremgår det at sektor for helse og omsorg har et innsparingskrav på 0,5 prosent.
Videre fremgår det at dette har gått på bekostning av mange gode nye tiltak som det ikke er
funnet rom til. Det fremgår ikke av budsjettdokumentene hvor eventuelle kutt skal realiseres i
enhetene, og dette tolkes dit hen at dette er flate kutt hvor enhetsledere selv må identifisere
hvor kuttene skal tas. I intervju med økonomisjef ble disse forholdene diskutert. Økonomisjef
peker på risikoen ved flate kutt ved at det i manglende grad er konkretisert hvordan dette skal
gjøres og at ved gjentagende bottom up-budsjettering er det fare for at krav til innsparing
viskes ut ved neste budsjett.
Budsjettrammer
Budsjettrammen for 2018 har for helse- og omsorgsektoren økt fra 458,8 millioner kroner til
537,176 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 78,3 millioner kroner. Økningen er basert
på flere forhold. Den største andelen som førte til økningen er knyttet til overføringer og var
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på 38,164 millioner kroner. Deretter var det en økning i budsjettrammen på 20,821 millioner
kroner som var et resultat av gjennomgangen av budsjettrammer i sektoren. Den tredje største
endringen var økning i lønnsoppgjøret på 18,936 millioner kroner.
I «Budsjett og handlingsprogram 2018-2021» opplyses det at det i budsjettprosessen i 2017
ble lagt stor vekt på detaljgrunnlaget for å finne riktig «grunnplanke» for driften ute i
driftsenhetene og sektorene. Det presiseres videre at det er viktig å få frem at økningen i
budsjettrammene ikke er nye «friske midler» som sektorene/enhetene har fått til å øke
driftsnivået, men en budsjettilpasning til det driftsnivået de faktisk har.
Videre har rådmannen valgt å budsjettere neste års lønnsoppgjør (2018) direkte ute i
sektorenes/enhetenes budsjettrammer, og statlige integreringstilskudd for flyktninger vil nå
budsjetteres på finansområdet i budsjett 2018, mens utgiftene budsjetteres i sektorene som
tidligere. Tidligere har både inntekter og utgifter knyttet til dette blitt budsjettert og
regnskapsført i enhetene.43
En av kommunens økonomirådgivere, som har vært en sentral person i budsjettprosessen i
2017, forklarer hva endringen i budsjettprosessen i 2017 har vært for helse- og
omsorgssektoren:
«I 2017 begynte vi med en ny metode, i tillegg til en ny tilnærming; nå med et budsjett
som startet nedenifra og opp. Før var det en ramme som ble pålagt enhetene ovenfra,
og denne rammen var låst. Hadde man ikke fått det man ønsket måtte man bare kutte
et sted. I år ga rådmann i oppgave at budsjettet skal bygges nedenfra og opp med
grunnlag i reelle kostnader».
Det forklares videre at deres oppgave fra rådmannen var å beregne hva tjenestene faktisk
koster den dag i dag, herunder å se på den faktiske driften. I samtale med rådmannen og en av
kommunens økonomirådgivere kom det tydelig frem at endringene i oppbygning av helse- og
omsorgssektorens budsjett var med mål om å gå med grønne tall i 2018.
I intervju med tidligere kommunalsjef i helse- og omsorgssektoren, som nå er kvalitetssjef i
kommunen, fremkommer det at etter hans vurdering var tidligere budsjettprosesser (2016 og
2015) top down-styrt med lite rom for synspunkter fra enhetslederne og kommunalsjefene.
Han forklarer at etter at enhetslederne mottok budsjettskriv nr. 1 ble en budsjettramme for
sektor og enhetene utarbeidet. I følge tidligere kommunalsjef ble budsjettrammen utarbeidet
av økonomisjef og økonomiavdelingen, og ble basert på forrige årsbudsjett, korrigert for
eventuelle politiske vedtak om budsjettjusteringer, nye tiltak, driftskonsekvenser av forslag til
investeringer, konsekvensjusteringer og/eller endringer fra rådmannen. Konsekvensjusteringer
er justeringer knyttet til det som anses som nødvendig aktivitet og som ikke er håndtert
gjennom tertialrapporteringene44.
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Den desidert største utgiftsposten i helse og omsorg er lønnsutgifter. For 2016 utgjorde de
totale lønnsutgiftene i sektoren 332 227 036 kroner, hvorav omlag 250 000 000 kroner
utgjorde lønn til fast ansatte mm. (kontogruppe 101). Kommunen skiller mellom faste årsverk,
tidsavgrensede årsverk og variable årsverk. De to sistnevnte gruppene er vikarer og andre
midlertidige ansatte. Personalbudsjettet viser antall årsverk kommunen budsjetterer for og
viser kun faste årsverk. I 2017 budsjetterte kommunen med 547 faste årsverk i helse- og
omsorgssektoren, som videre utgjorde 68 % av sektorens totale brutto årsverk. Budsjetterte
faste årsverk blir beregnet på grunnlag av inngående faste årsverk fra fjorårets budsjett og
endringer som er politisk vedtatt i løpet av inneværende år, med ett unntak. Enheter knyttet til
sykehjem og hjemmebaserte tjenester beregner budsjetterte faste årsverk ved bruk av
ressursfordelingsmodeller.
Tabell 10 nedenfor viser en avviksanalyse mellom faste og budsjetterte årsverk i 2015, 2016
og 2017. Tidligere år er ikke tatt med da de budsjetterte årsverkene ikke har vært tilgjengelig
på kommunens hjemmeside.
Faste årsverk

Enhet
Helse og omsorg

Budsjetterte faste årsverk

2015

2016

2017

429,34

468,02

480,4

2015
476

2016

2017

516

547

Avvik
2015

2016

46,66

47,98

2017
66,6

Tabell 10: Avviksanalyse faste årsverk og budsjetterte faste årsverk. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen.

Tabell 10 tilsier at det er avvik mellom faste og budsjetterte årsverk, hvor budsjetterte årsverk
er høyere enn faste årsverk i hvert av de to undersøkte årene. Grunnen til at fast ansatte er
lavere enn det antallet som legges til grunn i personalbudsjettet er forklart i 1. tertialrapport
2017 med at det til enhver tid er vakante faste stillinger som følge av blant annet turnover, og
at i de perioder hvor stillingen er vakant benyttes midlertidige ansatte på tidsavgrenset kontakt
mens rekrutteringsprosessen pågår. Likevel stiller revisjonen spørsmål til utviklingen.
Bruk av tidsavgrensede og variable årsverk har vært økende i sektor for helse og omsorg. I
diagrammet nedenfor har revisjonen fremstilt HR-tall, tilsendt fra kommunen, over brutto
årsverk i sektoren. Diagrammet viser forholdet mellom de tre gruppene og utvikling over tid.

FORHOLD MELLOM ÅRSVERK I PROSENT
Faste årsverk

Tidsavgrensede årsverk

Variable årsverk

21
8

22
8

23

24

22

18

9

10

12

14

71

70

68

66

66

68

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Diagram 10: Forhold mellom årsverk i prosent, 2012-2016. Kilde: HR-tall tilsendt fra kommunen.
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Diagram 10 viser at prioritering av faste årsverk har hatt en nedgang fra 2012 til 2016, hvor
det videre har samlet sett vært en økning i prioritering av tidsavgrensede- og variable årsverk.
Denne utviklingen er til revisjonens kjennskap ikke beskrevet av kommunen i budsjettdokumentene, og revisjonen er derfor usikker på om dette er en ønsket utvikling eller ikke.
I enheter knyttet til sykehjem og hjemmebaserte tjenester benyttes en ressursfordelingsmodell
knyttet til vikarbruk. Modellen for vikarbudsjett er: Fastlønn med turnustillegg x 10 % ferie +
2 % korttidsfravær + 2 % avspasering = lønnsbudsjett. Modellen gir dermed budsjettmidler
for å budsjettere vikarer ved ferieavvikling, korttidsfravær og avspasering. Denne modellen er
kort presentert i kommunens personalbudsjettdokument. Hvordan kommunen budsjetter for
vikarbruk (tidsavgrensede årsverk og variable årsverk) i de andre enhetene som ikke benytter
ressursfordelingsmodeller har derimot vært vanskelig å finne informasjon om i kommunens
budsjettdokumenter. Dette gjelder deriblant boveiledertjenesten som har totale brutto årsverk
lik 115,93. 40 % av totale brutto årsverk i boveiledertjenesten er tidsavgrensede og variable
årsverk (midlertidige). Etter revisjonens vurdering er derfor budsjettering av vikarbruk i høy
grad vesentlig. I intervju med kommunens økonomisjef kunne han basert på egen erfaring
frem til og med budsjett for 2017 bekrefte at vikarbruk også er budsjettert med for i de
enhetene som ikke benytter ressursfordelingsmodell. Beregningen skal i disse tilfellene være
gjort på grunnlag av en tilsvarende modell som ressursfordelingsmodellen 10 % + 2 % + 2 %.
Ulike forhold i budsjettprosessen som kan påvirke den økonomiske styringen
For helse- og omsorgssektoren har endringene i oppbygning av budsjett ført til at
budsjettrammer og budsjettets detaljgrunnlag har endret seg. Rådmannen mener at helse- og
omsorgssektorens budsjett for 2018 i større grad er basert på faktisk drift og faktisk kostnader
enn tidligere budsjett. Rådmannen mener dette vil gjøre budsjettet til et mer nyttig
styringsverktøy for sektorens beslutningstakere.
Revisjonen vil her fremlegge funn knyttet til hvordan budsjettprosessen i 2017 og tidligere
budsjettprosesser har vært for de involverte fra helse- og omsorgssektoren, og vil knytte dette
opp mot forhold som kan påvirke økonomistyringen. Revisjonen har da tatt stilling til forhold
som involvering, opplevelser av budsjettets realisme og fullstendighet, informasjon og
kommunikasjon, systemer og verktøy i budsjettprosessen, og kapasitet og kompetanse knyttet
til utarbeidelse av budsjett. Forholdene i tilknytning til økonomistyring er basert på anerkjent
teori på område og er valgt ut etter relevans for denne forvaltningsrevisjonen. Flertallet av
spørsmålene stilt fra revisjonen ble besvart på en skala fra; «i svært stor grad, i stor grad, i
noen grad, i liten grad, og i svært liten grad».
Involvering
For at budsjettprosessen skal kunne danne grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring vil
involvering av ulike interessenter være nødvendig. I denne rapporten ses det spesielt på
involvering av enhetslederne. I flere av intervjuene fremkommer viktigheten med involvering,
hvor det har blitt utdypet at det er enhetslederne som kjenner sin drift og sitt tjenesteområdet,
og denne informasjon vil være nødvendig for å kunne utarbeide budsjetter som gir en
realistisk tilnærming til ønsket drift.
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Rådmannen forteller i intervju at hun opplever budsjettprosessen i 2017 som mer
involverende enn hennes forståelse av budsjettprosessene tidligere år. Det ble blant annet
gjennomført to budsjettseminarer, også med enhetslederne, samt en dagssamling med alle
budsjettansvarlige. Videre forklarer rådmannen involvering i budsjettprosessen slik:
«Det de gjorde i 2017 var å sette seg ned med enhetslederne der de gikk gjennom flere
bemanningsplaner og oversikter på dagens drift. Det har vært lagt inn budsjettmøter
hver 14. dag hele høsten for rådmannens ledergruppe, økonomene og andre med
nøkkelroller i budsjettprosessen. Enhetslederne var aktive deltagere på
budsjettsamling for kommunestyret i høst, i vårens budsjettmøte var det
kommunalsjefene som presenterte muligheter og utfordringer i den enkelte sektor.
Tillitsvalgte ble invitert med på fellessamlingene (politisk og administrativt), men
burde vært mer involvert lokalt på enhetene og i sluttfasen før rådmannens
budsjettforslag ble lagt frem.»
Rådmannen opplever budsjettprosessen i 2017 som mer forutsigbar, med større grad av
involvering og åpenhet. Rådmannen mener videre at det fortsatt er et forbedringspotensial for
budsjettarbeidet i kommunen.
Etter spørsmål fra revisjonen svarte fire av ni enhetsledere at de i stor grad følte seg involvert
i budsjettprosessen i 2017, fire enhetsledere svarte i noen grad, og en svarte i svært liten grad.
Revisjonen har her fått indikasjoner på at det er variasjon i opplevelse av involvering. En av
respondentene svarte i tilknytning til dette spørsmålet at det ofte er et fokus på helsetjenestene
og at omsorgstjenestene blir litt glemt. Videre utdyper respondenten med; «Jeg har sagt at
man må se på de store linjene, og se på tvers av linjene. Man blir ikke enige om hvem som har
ansvar for å betale, men kommune er kommune. Vi må se på sektoren i helhet. Opplever at
budsjettprosessen handler om å kapre mest mulig til sin egen enhet».
To respondenter kommenterer spørsmål om opplevelse av involvering med at de blir involvert
i innspillfasen, men ikke oppsummeringsfasen. En av respondentene utdyper med at de har
hatt en god prosess på innspillfasen hvor enhetene har jobbet med hva de skulle spille inn med
til neste års budsjett, og at tidligere år har det vært total mangel på det å være med på
«sammensy-fasen» for å ende opp med budsjettet. For 2017 mener respondenten at det i en
viss grad har vært mulig å være med på dette. Respondenten sier videre at det at de har
budsjettert med faktiske kostnader har ført til analyser med økonomiavdelingen, som igjen har
ført til mer involvering. Den andre respondenten utdyper med at det ikke oppleves at
«involveringen gir output» da det oppleves at det som blir foreslått ikke blir tatt med når
budsjettet fastsettes.
Ved spørsmål om enhetslederne ønsker å bli ytterligere involvert i budsjettprosessen svarer
seks av åtte ja. En av respondentene kommenterer at det ønskes å komme «tidligere på
banen» i forhold til budsjetteringen.
Ved spørsmål om enhetslederne har opplevd forskjeller knyttet til deltakelse i
budsjettprosessen sammenlignet med 2017 og tidligere år, svarte en enhetsleder at det
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opplevdes en helt annen medvirkning i budsjettprosessen i 2017 sett i forhold til tidligere år.
En annen har en sammenfallende opplevelse og utdyper videre; «tidligere så har det ikke vært
noe budsjettprosess nærmest i det hele tatt. Det har vært fjorårets tall og lønnsreguleringen.
Nå har det vært en reell budsjettbehandling. Siden 2007 har det ikke vært noen utvikling på
denne enhetens budsjetter i det hele tatt –ingen prisjusteringer eller annet, kun
lønnsreguleringer». En tredje respondent opplever at involvering har vært ganske likt de siste
årene, og utdyper videre med at i budsjettprosessen i 2017 fikk de informasjon om hvordan
rammene skulle settes hvor budsjettet skulle bygges nedenfra og opp, og at de gikk igjennom
faste årsverk og bemanningsplanen. Det har de ikke gjort før, avslutter respondenten med.
I budsjettprosessen i 2017 ble det gjennomført workshop (dialogkafé) med enhetslederne og
politikerne. Dette skulle være en arena for erfaringsutveksling knyttet til drift for å skape
forståelse og gi nyttig informasjon til budsjettprosessen. Revisjonen har fått tilbakemeldinger
fra flere enhetslederne at de var svært fornøyde med en slik arena, men at det har noe
forbedringspotensial. En av respondentene forteller at det var satt av ti minutter til hver
enhetsleder for å tale for politikerne, men at de i praksis kun fikk tid til to minutt per person.
Opplevelse av budsjettets realisme og fullstendighet
Revisjonen legger til grunn at tilfredsstillende økonomistyring krever at budsjettansvarlige
opplever at budsjettet i en viss grad er realistisk og fullstendig, samt at budsjettet er utarbeidet
på en slik måte at de mål og rammer kommunen har satt seg kan bli overholdt.
Revisjonen er blitt kjent med at det er ulike meninger knyttet til budsjettprosessen i 2017 og
tidligere budsjettprosesser. Enkelte mener at tidligere budsjettprosesser i seg selv har vært
tilfredsstillende, men at det var etterlevelsen av budsjett og økonomistyringen som ikke har
holdt mål. Andre mener at tidligere budsjettprosesser og oppbygning av budsjett i liten grad
var tilfredsstillende for blant annet å utarbeide et realistisk budsjett. Ved spørsmål fra
revisjonen om enhetslederne opplever at det er forskjell fra budsjettprosess i 2017 sett i lys fra
tidligere budsjettprosesser var det kun fem respondenter som sto i posisjon til å besvare
spørsmålet på grunn av turnover på enhetsledernivå. Alle fem svarte ja, og kommenterte dette
med blant annet at det i 2017 var høyere grad av involvering, har blitt tatt utgangspunkt i faste
årsverk og gitt lønn til de som det ikke har vært budsjettert for før, og at datasystemene
kommunen har tatt i bruk er mye mer oversiktlige. En av enhetslederne forklarte det med at
det i 2017 har blitt utarbeidet et budsjett fra bunnen av, men ellers har det vært mye likt.
Knyttet til spørsmål om budsjett i 2015, 2016 og 2017 opplevdes som realistisk svarte to av
fem enhetsleder i svært liten grad, og en av dem kommenterer med at i spesielt for budsjett
2015 ble det tatt utgangspunkt i fjorårets budsjett uten å ta hensyn til forhold enhetsleder ga
beskjed om, og derfor visste vedkommende at enheten kom til å gå med underskudd allerede
fra januar av. I forhold til å gå med mindreforbruk i 2018 kommenterte vedkommende at det
kan være mulig, men at de blir nødt til å gjøre tiltak for å få det til, da budsjettet ikke tar
høyde for variable uforutsette poster. Vedkommende mener at dette er poster som egentlig
ikke er «røde tall» ettersom en vet at det kommer, og vedkommende mener dette er et resultat
av en for stram ressursstyringsmodell.
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Ved spørsmål fra revisjonen om enhetslederne opplever at budsjett 2018 er realistisk med
hensyn til driften av deres enhet, svarer fem av ni enhetsledere i stor grad, tre svarer i noen
grad, og en svarte i liten grad. Flere enhetsledere kommenterer svaret sitt opp mot at
realismekravet svekkes av uforutsette hendelsene som oppstår og som det ikke er tatt hensyn
til i budsjett, og tiltak det ikke er budsjettert for. En enhetsleder påpeker også usikkerhet
knyttet til å oppnå innsparingskrav i budsjett. Nåværende kommunalsjef svarte på spørsmål,
om budsjett for helse- og omsorgsektoren i 2018 er realistisk, med at det er risiko i budsjettet
og derfor må risikoanalysen, som kommunen har utarbeidet i tilknytning til budsjett 2018, tas
hensyn til. Samtidig har kommunalsjefen en bekymring for lønnsutgiftsøkningen.
Ved spørsmål fra revisjonen om enhetsleder mener budsjettet er utarbeidet på en slik måte at
de mål og rammer kommunen har satt seg kan bli overholdt – da spesielt med tanke på
rådmannens krav om ingen røde tall i helse- og omsorgssektoren i 2018, svarte fem av ni ja,
tre svarte nei, og en svarte vet ikke. En respondent, som er assisterende enhetsleder i
Boveiledertjenesten, kommenterer at Boveiledertjenesten kommer til å gå med røde tall, på
grunn av de uforutsette utgiftene, altså at de ikke har mulighet til å styre etter fremtidig vekst
og at bestiller-utøver-modellen gir utfordringer. Det utdypes videre med at så lenge det ikke
følger midler med vedtak vil det være en utfordring med økte behov underveis.
Knyttet til opplevelser av fullstendighet i budsjettet spurte revisjonen enhetslederen om det er
noen utgifter og/eller inntekter i budsjett 2018 som ikke er tatt med, men som burde vært med.
Da svarte to enhetsledere midler til kompetansehevende tiltak. En av respondentene utdyper
med at midler i forhold til kompetansehevende tiltak ikke er gjenspeilet i budsjetter for noen
av enhetene. En annen respondent sier at enhet for hjemmebaserte tjenester gjør tjenester
knyttet til praktisk bistand på hjemmehjelp, men inntektene på praktisk bistand er ikke lagt til
de, men en annen enhet. Et slikt tilfelle fremkommer også i et annet intervju, og det utdypes
videre at når slike tilfeller oppstår, fordeling av ulike kostnader fordelt på ulike ansvar, skaper
det et feil bilde av hvor kostnadsriverne faktisk ligger. Konstituert enhetsleder i
Bestillerenheten svarte i tilknytning til det overliggende spørsmålet med at opprettelse av
Frivilligsentral ikke har medført økt driftsbudsjett i FoU-avdelingen, og at dette er en utgift
som mangler i budsjett 2018. Revisjonen har også blitt gjort kjent med manglende midler til
Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) hvor legetjenester er overført til Feviktun bo- og
omsorgstjenester med en lege uten finansiering. Dette blir i intervju med enhetsleder forklart
som et eksempel på fordeling av ulike kostnader på ulike ansvar, som igjen skaper et feil bilde
av hvor kostnadsdrivere faktisk ligger.
Informasjon og kommunikasjon
Riktig og tilstrekkelig informasjon er nødvendig i budsjettprosessen slik at budsjettet blir både
fullstendig og realistisk. Dette krever en god informasjonsflyt og kommunikasjon mellom
enhetene, sektoren, administrasjonen og politikerne. Viktige utfordringer og muligheter
knyttet til drift må kommuniseres på en god måte fra de som kjenner driften best til de som
skal foreta de siste avgjørelsene knyttet til kommunens budsjett.
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Rådmannen mener at politikere tidligere ikke har fått tilstrekkelig informasjon knyttet til
budsjett og resultat. Kommunens kvalitetssjef sa i intervju at han mener flere forhold knyttet
til budsjettets realisme ble underkommunisert i budsjettprosessen. Disse forholdene var
knyttet til årlige aktiviteter som etter kvalitetssjefens mening var bevisst ikke blitt tatt med i
budsjettet. Ved spørsmål fra revisjonen om i hvilken grad enhetslederne får tilstrekkelig
informasjon i budsjettprosessen, svarte fem av åtte i noen grad, to svarte i stor grad, og en
svarte i svært stor grad. En enhetsleder kommenterte at de fikk tidlig signaler på at i 2017
skulle de se på faktisk drift i tilknytning til budsjett 2018. Det forklares videre at tidligere har
det vært lite informasjon for hva som ble gjort etter «innspillfasen».
Ved spørsmål om det er elementer i budsjettprosessen i 2017 som enhetslederen mener ikke
fungerte eller burde vært bedre, svarte en av respondentene at de burde hatt mulighetene til å
gi ordentlige tilbakemeldinger på konsekvenser av rådmannens budsjett. Det kommenteres
videre om problematikken ved å få frem riktig informasjon til politikerne knyttet til faktisk
behov og behov for økt ressurser ved økt pleietimer. En annen respondent sier at deres enhet
er gode på pleie og omsorg, og at de må bli gode på å formidle utfordringer og behov i et
«språk» deres dialogpartnere (økonomiavdeling, andre sektorer, politikere m.fl.) forstår - og
vise versa.
Som omtalt tidligere i delkapittel 4.1 har rådmannen informert om at enhetslederne opplever
at endringer gjøres i budsjettet og at endringene i liten grad kommuniseres ut til lederne.45 En
enhetsleder bekrefter dette i intervjuet. Videre utdyper vedkommende at dette ble tatt opp i et
oppfølgingsmøte med enhetsledere i januar 2018.
Systemer og verktøy for budsjettarbeidet
For å danne grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring gjennom budsjettprosessen er det
viktig at de involverte har riktige systemer og verktøy for utarbeidelse av riktig informasjon
til årsbudsjettet. Opplevd troverdighet og effektivitet av systemene og verktøyene anses som
utslagsgivende, og revisjonen legger til grunn at forankring av disse i enhetene kan danne
grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring. Sett i lys av dette er svært mange enhetsledere
positive til det nye budsjetteringsverktøyet, Arena, men at det er behov for tett faglig
oppfølging og økt kompetanse knyttet til systemet.
Det som derimot flere enhetsledere opplever som en svakhet ved de eksisterende verktøy for
utarbeidelse av budsjett er de eksisterende ressursfordelingsmodellene eller
ressursstyringsmodellene som legges til grunn i enkelte enheter. I denne sammenheng ble det
kommentert fra en enhetsleder at budsjettets realisme påvirkes av usikker drift og
ressursstyringsmodell. Ressursstyringsmodellene benyttes for å utarbeide personalbudsjettet,
og i helse- og omsorgssektoren er det ulike modeller som legges til grunn for fordeling av
årsverk. Pleie og omsorg har egne modeller i forhold til sykehjem og hjemmebaserte tjenester
(Hjemmetjenesten og heldøgnsomsogsboliger, HDO). Modellen benyttet i sykehjem baserer
seg på antall senger og pleiefaktor, som igjen gir et estimat for nødvendige årsverk. I
45
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Hjemmetjenesten og HDO er modellen hovedsakelig basert på bestilte timer. For både
sykehjem og hjemmebaserte tjenester benyttes samme modell for beregning av vikarlønn.
Som det fremgår av forklaring i personalbudsjett for 2018 er vikarer derimot ikke innberegnet
som årsverk i personalbudsjettet. Modellen for vikarbudsjett er: Fastlønn med turnustillegg x
10 % ferie + 2% korttidsfravær + 2 % avspasering = lønnsbudsjett. Modellen gir dermed
budsjettmidler for å budsjettere vikarer ved ferieavvikling, korttidsfravær og avspasering.
I intervjuene fremkommer det at flere av enhetsledere innen pleie og omsorg mener
ressursstyringsmodellene ikke er tilstrekkelig, spesielt modell for beregning av vikarbudsjett.
En av respondentene utdyper med at modellene ikke er endret noe i takt med
samfunnsutviklingen, og har vært like i årevis. En annen enhetsleder i pleie og omsorg sier at
de ikke har gode verktøy for å kompensere gjennom året – den daglige og månedlige
oversikten over vekst. De får ikke kompensasjon gjennom året for de økningene de har.
Vedkommende mener de mangler et enda bedre verktøy som synliggjør økningen i
vedtakstimer.
En annen respondent kommenterer at de ikke har et system hvor ressursstyringsmodellen
henger sammen med budsjett på den måten at ekstra vedtak gir automatisk ekstra midler. Ved
bruk av bestiller-utfører-modellen gjennomfører de lovpålagte vedtak selv om man ikke har
budsjettmidler for det.
Kapasitet og kompetanse
Ved involvering av ulike interessenter i budsjettprosessen for utarbeidelse av budsjett er det
viktig at interessentene har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gi riktig informasjon og
data. Kvaliteten på det som benyttes til utarbeidelse av budsjett er avgjørende for at budsjettet
kan være et nyttig styringsdokument.
Ved spørsmål om enhetsleder opplevde at han/hun selv, og andre i sin enhet som bisto i
budsjettprosessen, hadde tilstrekkelig kapasitet (i form av tid) for å sikre tilfredsstillende
informasjon og data i budsjettprosessen svarte fem av åtte enhetsledere nei. Revisjonen stilte
samme spørsmål, men satt i kontekst med kompetanse, hvor fem av åtte enhetsledere svarte ja
mens en mener at denne burde hatt mer kompetanse om fagspråket økonomi og burde derfor
hatt mer støtte av en økonom. En respondent som kom midt i budsjettprosessen som
konstituert enhetsleder kommenterer at lite opplæring ble gitt ved tiltredelse i stillingen, og at
det oppleves som utfordrende å ikke få den opplæringen som kreves. Det kommenteres også
fra en annen respondent at det er tid/kapasitet som det er utfordringen, og ikke kompetansen
som sådan. Nåværende kommunalsjef i helse og omsorg besvarte også disse spørsmålene i
intervju, og kommenterte at «enhetslederne er ikke økonomer, men det er viktig å forstå
driverne i økonomi. Derfor er det viktig at støttefunksjonen blir godt tatt i bruk».
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5.1.3 REVISORS VURDERINGER
I arbeidet med problemstillingen har revisjonen gjennomgått et omfattende datamateriale
kombinert med et relativt omfattende analysearbeid knyttet til intervjuene som er
gjennomført. Sett i lys av dette har revisjonen forståelse for at en kommune på Grimstads
størrelse har et omfattende budsjettarbeid som spenner over et relativt stort tidsrom og hvor
mange av kommunens ansatte involveres i en eller annen grad. Slik sett er det desto viktigere
at det foreligger klare rutiner og forståelse for det arbeidet som skal gjennomføres, noe som
vil gi en effektiv og presis gjennomføring. Etter revisjonens vurdering er Grimstad kommunes
budsjettprosess overordnet godt beskrevet gjennom skriv om budsjettrutiner og gjennom
budsjett og handlingsprogram. Gjennom intervjuer har revisjonen fått en god forståelse for
hvordan budsjettrutinene er forankret i kommunens budsjettprosess.
Innledningsvis i prosjektet gjennomførte revisjonen oppstartssamtaler og intervjuer med
kommunens ledelse og administrativt nøkkelpersonell. Det ble raskt klart for revisjonen at
budsjettarbeidet i 2017 som skulle danne grunnlag for kommunens budsjett i 2018 var preget
av endringer. Til grunn for dette lå rådmannens saksfremlegg for kommunestyret 30. januar
2017 (17/67) som omhandlet budsjettrutiner og evaluering av støttetjenesteleveranser til helse
og omsorg. Rådmannen uttalte i intervju at de opplevelser hun hadde med den
budsjettprosessen hun til dels ble en del av i 2016 dannet grunnlag for at det var forhold
spesielt knyttet til informasjon, kommunikasjon og samhandling hun ønsket å se nærmere på
med det mål å forbedre disse. Revisjonen ser dette datagrunnlaget som en grundig tilnærming
i arbeidet med ny innretning og mer involverende måte for gjennomføring av budsjettprosess.
Revisjonen ser også positivt på at rådmannen i intervjuer med revisjonen tydelig uttaler å ha
tatt et større eierskap og ansvar til budsjettprosessen spesielt for å tydeliggjøre ansvar og
myndighet. Etter revisjonens syn er dette positive intensjoner i tråd med hennes forpliktelser i
kommuneloven.
Flere respondenter har beskrevet kommunens tilnærming til budsjettarbeidet i 2017 som
«bottom up» eller «nedenfra og opp» budsjettering. Revisjonen vil ikke gi noen nærmere
vurdering av i hvilken grad dette er en hensiktsmessig måte å budsjettere på, eller om dette er
en teoretisk riktig betegnelse på prosessen i Grimstad kommune. Sett i lys av den økonomiske
situasjonen helse og omsorg har vært i ser revisjonen det naturlig å kommentere enkelte
positive og negative sider ved tilnærmingen. En forutsetning for at den enkelte enhetsleder
skal få et naturlig eierskap til egen budsjettramme er tilstrekkelig involvering i arbeidet med
utarbeidelsen av denne. En «nedenfra og opp» tilnærming vil i høyeste grad legge til rette for
dette og revisjonen ser flere positive forhold knyttet til informasjon, kommunikasjon og
samhandling mellom kommunens ulike organisasjonsnivåer. Revisjonen har i sitt arbeid med
intervjuer på ulike nivåer i Grimstad kommune opplevd at det er en positiv opplevelse
omkring økt involvering og at dette av flere oppleves å gi større eierskap til budsjett på
enhetsledernivå. Dette er etter revisjonens vurdering positive signaler som anses å kunne
skape mer forpliktelse til overholdelse av budsjettrammer blant enhetsledere. Revisjonen
ønsker å legge til at det gjennom intervjuer skapes et helhetlig inntrykk blant enhetsledere av
at det er utstrakt lojalitet og vilje til å nå økonomiske mål for inneværende år.
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En negativ konsekvens av en «nedenfra og opp» tilnærming i budsjettprosessen er at det ved
gjentakende budsjettering på denne måten er en risiko for at helhetlig styring kan viskes ut.
Budsjetter utarbeidet på enhetsnivå kan bli preget av at ledere utarbeider budsjetter med
isolerte hensyn til egen enhet uten helhetstenkning på tvers i sektoren. Videre kan det
forekomme taktiske disponeringer for å bygge buffere som ikke trenger å være nødvendig.
Slike «overflødige» budsjettmidler vil igjen skape manglende tilgjengeliggjøring av disse
midlene for eksempelvis til politiske prioriteringer på andre områder. Nå er det imidlertid
flere enhetsledere som opplever å ikke ha fått tilstrekkelig budsjett for å dekke nødvendig
kostnader blant annet til årsverk, men dette viser også at det etter revisjonens vurderinger ikke
er gjennomført en rendyrket form for «nedenfra og opp» budsjettering hvor enhetsleder får
gjennomslag for alle sine ønsker. Tvert imot er det gjort flere allokeringer og prioriteringer
etter helhetsvurderinger i sektoren. Revisjonen opplever dette som positivt da det faktisk
gjøres en kritisk gjennomgang av de budsjettforslag som fremmes fra enhetsnivå.
De fleste enhetslederne revisjonen har intervjuet opplever en større realisme og fullstendighet
i budsjettet for 2018 enn tidligere. Dette er en vesentlig faktor for at budsjett skal kunne
fungere som et tilfredsstillende styringsverktøy. Det er gitt signaler fra enkelte enhetsledere
om at økende involvering også fordrer at kommunen i større grad informerer og skaper
forutsigbarhet for når det skal gis budsjettmessige innspill, frister for disse og når i
budsjettprosessen enkelte aktiviteter skal gjennomføres. Det presiseres at det som nevnt
ovenfor eksisterer en generell positiv opplevelse av bedret informasjon, kommunikasjon og
samhandling, men det vil etter revisjonens vurdering være forsterkende faktorer for dette
ytterligere ved etablering av årshjul for budsjettaktiviteter som det fra kommunen også er
forespeilet.
Gjennom intervjuer fremkommer det en bred oppfattelse om at budsjett 2018 er utarbeidet på
grunnlag av reelle kostnader eller «faktisk driftsnivå» pr. oktober 2017. Rådmannen utdyper i
intervju med revisjonen at de nå for budsjett 2018 har utarbeidet en ny «grunnplanke» som i
større grad skal gi reelle budsjetter. Etter revisjonens vurdering er det da avgjørende at året
2017 ikke er et unntaksår knyttet til drift, aktivitetsnivå, sykemeldinger og annet fravær, etc.
Faktisk driftsnivå i 2017 behøver heller ikke å være det nivået kommunen burde legge seg
etter da dette kan i utgangspunktet være et resultat av ineffektiv drift, for å sette det på
spissen. Det er viktig i denne sammenheng å presisere at revisjonens oppgave i denne
forvaltningsrevisjonen ikke er å gi en vurdering på om realismekravet er overholdt, men
revisjonen mener likevel området er viktig å ta med da realisme i budsjett er et lovfestet krav.
Revisjonen ønsker med dette å påpeke at det i 2018 vil være viktig å vurdere hvilke kostnader
som må anses å være knyttet til «nødvendig aktivitet og hvilke kostnader som gjennom stram
styring og effektivisering kan kuttes» jfr. budsjett 2016 og handlingsprogram 2016-2019.
Revisjonen registrerer at pålagte kutt for sektoren i sin helhet ble fjernet med den begrunnelse
at disse ikke var realistiske all den tid budsjettrammen ikke var realistisk. For budsjett 2018
ble det lagt inn et flatt kutt på 0,5 % før budsjettmessig tildeling. Disse kuttene gikk ifølge
budsjettdokumentene på bekostning av andre foreslåtte tiltak. Revisjonen ønsker i denne
sammenheng å peke på at det foreligger enkelte svakheter med flate kutt i den forstand at det
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ikke legges opp til at enhetsledere selv kan prioritere hvor disse kuttene skal tas. Når det i
tillegg gis ekstra tildelinger gjør dette det ytterligere vanskelig å se hva det er gjort
økonomiske kutt knyttet til. Ved budsjettering «nedenfra og opp» bør det i større grad være
mulig å identifisere hvor kutt skal tas og således konkretisere disse i større grad.
Enhetslederne må enten operasjonalisere innsparingskravene eller så må dette bestemmes på
et overordnet nivå.
Revisjonen retter i denne rapporten et vesentlig fokus på hvordan kommunen budsjetterer for
sine personalkostnader, noe som følger naturlig av at personalkostnader står for vesentlige
deler av sektorens budsjett. Personalbudsjett for 2018 sier ingenting om hvordan kostnader til
midlertidige ansatte og timevikarer beregnes utover det som fremkommer av de respektive
ressursfordelingsmodellene. Som tidligere omtalt ble det gjennomført en prosess knyttet til
budsjett 2018 for å skape et realistisk av faktiske årsverksbehov. I denne forbindelse fremstår
det noe uklart for revisjonen hvordan Grimstad kommune planlegger årsverk innen enkelte
enheter og hvilke budsjettmessige konsekvenser dette gir. Konkret kan det knyttes usikkerhet
til boveiledertjenesten som ikke har egen ressursfordelingsmodell, men som på lik linje med
sykehjem, hjemmetjeneste og heldøgnsboliger har turnusordninger. Det foreligger ingen
indikasjoner på at budsjettering gjennomføres basert på erfaringstall fra tidligere år knyttet til
bruk av midlertidig tilsettinger og timevikarer. Kommunens budsjettering av tidsavgrensede
og variable årsverk, har slik revisjonen forstår, i budsjett for 2018 blitt håndtert i
gjennomgangen av faktiske årsverk per august 2017. Revisjonen stiller spørsmål ved hvordan
kommunen skal budsjettere for tidsavgrensede og variable årsverk i fremtiden, ettersom HRstatistikk over tid kan vise til en trend med nedgang i faste årsverk.
I enheter for sykehjem og hjemmebaserte tjenester benyttes ressursfordelingsmodeller for
beregning av årsverk i turnus (faste årsverk i personalbudsjettet), og en annen modell benyttes
for å beregne vikarbudsjett (tidsavgrensede og variable årsverk). Ettersom personalbudsjettet
kun legger til grunn faste årsverk, stiller revisjonen spørsmål ved hvordan kommunen
budsjetterer for tidsavgrensede og variable årsverk i de andre enhetene som ikke inngår i
tjenesteområdene for sykehjem eller hjemmebaserte tjenester.
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5.2.

ANDRE PROBLEMSTILLING
2) Har Grimstad kommune etablert rutiner som sikrer tilfredsstillende
økonomistyring innen helse- og omsorgssektoren, og opplever personer med
budsjettansvar at de har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dette ansvaret?

5.2.1. REVISJONSKRITERIER
Kommuneloven § 23 nr. 2 slår fast at det er administrasjonssjefens ansvar at administrasjonen
«er gjenstand for betryggende kontroll». Det vil si at rådmannen, som en del av det samlede
ledelsesansvaret, har et ansvar for å føre kontroll med virksomheten. Kommuneloven går ikke
nærmere inn på hva som inngår i begrepet betryggende kontroll eller hvordan kommunen skal
utøve denne, utover at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Hver enkelt kommune etablerer og
utfører internkontroll slik at den på en best mulig måte fungerer etter hensikten.
Internkontroll
Kommunenes sentralforbund (KS) har gjennom idéheftet «Rådmannens internkontroll,
hvordan få orden i eget hus»46 gitt anbefalinger for både utforming og formalisering av
internkontrollen i kommunene. I denne sammenheng anbefales COSO sitt teoretiske
rammeverk for internkontroll som en av flere tilnærminger for hvordan kommunene kan
innrette sin internkontroll.
COSO definerer internkontroll som følger:
«Internkontroll er en prosess, gjennomført av foretakets (virksomhetens) styre, ledelse
og ansatte som er utformet for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen
følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering, overholdelse av
lover og regler.»
Rammeverket bygger på fem komponenter som samlet utgjør en helhetlig integrert prosess.
Det vil si at alle komponenter forutsettes implementert og hvor optimal effekt oppnås når
disse samhandler og utfyller hverandre på en helhetlig måte. Disse komponentene settes
samlet i sammenheng med de tre ulike målsettingskategoriene drift, pålitelig
regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. Komponentene vil i det følgende
omtales på en kortfattet måte.
Internt kontrollmiljø er den første komponenten og består av elementer som integritet/etiske
verdier, kompetanse hos virksomhetens medarbeidere, ledelsens filosofi og driftsform, måten
ledelsen fordeler ansvar og myndighet på og måten ledelsen utvikler og organiserer de
menneskelige ressursene. For å nevne noen eksempler kan manglende fordeling av ansvar og
myndighet kunne skape forvirring i forhold til beslutningsnivå eller autorisasjoner som skal
tas. Videre kan manglende kompetanse hos virksomhetens medarbeidere til gjeldende
46

Kommunenes sentralforbund (2015) «Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus?»
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regelverk i ytterste konsekvens kunne medføre feilaktig utførelse av oppgaver og det oppstår
risiko knyttet til overholdelse av lover og regler.
Den andre komponenten er risikovurderinger. Enhver virksomhet står overfor en rekke
interne og eksterne risikoer som den må ta hensyn til. Risikovurdering består av identifisering
og analyse av risikoer som er relevante når det gjelder oppnåelse av virksomhetens
målsettinger, men også med hensyn til de øvrige målsettingskategorier. Risiko forstås i denne
sammenheng som summen av sannsynlighet og konsekvens for en hendelse. Det kan være
varierende sannsynlighet for at en hendelse inntreffer, likeså kan konsekvensen av en slik
inntruffet hendelse ha ulik grad av alvorlighet. Vurdering av risiko må således gjøres med
bakgrunn i disse variablene.
Kontrollaktiviteter utgjør den tredje komponenten. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og
rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver. Kontrollaktiviteter foretas i hele
organisasjonen, på alle nivåer og i alle funksjoner. Eksempler på slike aktiviteter kan være
driftsgjennomgåelse, godkjenninger, anvisninger, avstemminger, sikring av ressurser og
ansvarsdeling. Kontrollaktiviteter kan ha form som planlagte, stikkprøver og faste kontroller,
samt avvikshåndtering. Kontrollaktiviteter settes normalt i sammenheng med etablerte
risikovurderinger. Det skilles mellom to former for kontrollaktiviteter hvor forebyggende
aktiviteter har til hensikt å hindre at en uønsket hendelse oppstår, mens avdekkende kontroller
skal oppdage hendelser som faktisk har inntruffet.
Informasjon og kommunikasjon er den fjerde komponenten, og vektlegger at viktig
informasjon må identifiseres, fanges opp og formidles til riktig tid for å gjøre de ansatte i
stand til å utøve sitt ansvar så vel som utførelse av oppgaver. Informasjonssystemer skaffer
informasjon om drift, økonomi og overholdelse av lover og regler som muliggjør en
kontinuerlig og målrettet drift og styring av organisasjonen. I tillegg til internt genererte data,
behandler systemene også informasjon om eksterne hendelser og forhold som er nødvendige
for å ta veloverveide økonomiske beslutninger og for ekstern rapportering.
Effektiv kommunikasjon må gjennomsyre organisasjonen i vid forstand, det vil si ned, på tvers
og opp i organisasjonen. Alle ansatte må motta et klart budskap fra toppledelsen om at
ansvaret for kontroll må tas alvorlig. De må forstå sin egen rolle i det interne
kontrollsystemet, så vel som hvordan de enkelte aktivitetene og handlingene relaterer seg til
andres arbeid. Det må dessuten være kanaler for formidling av viktig informasjon opp i
hierarkiet slik at dette kan nå ledelsen.
Den femte og siste komponenten er ledelsesmessig oppfølging og overvåking. Interne
kontrollsystemer trenger overvåking; en prosess som vurderer hvor effektivt systemet er over
tid. Dette oppnås gjennom kontinuerlig overvåking, frittstående evalueringer eller ved en
kombinasjon av de to. Kontinuerlig overvåking skjer parallelt med driften og inngår i den
daglige ledelsen, som en del av den helhetlige overvåkningsfunksjonen og integrert med andre
handlinger som ansatte gjør når de utfører sine oppgaver. Omfanget og hyppigheten av de
frittstående evalueringene avhenger primært av risikovurderingene og hvor effektive de

53

kontinuerlige overvåkingsrutinene er. Mangler i den interne kontrollen bør rapporteres til
ledelsen og alvorlige forhold bør gå helt til den øverste administrative ledelse.
Et velfungerende system for internkontroll vil i vesentlig grad kunne bidra til å være både
avdekkende, men også forebyggende med hensyn til risiko for feil, mangler og misligheter
sett opp mot målsettingskategoriene. Ved å identifisere risiko vil det være mulig å iverksette
tiltak som kan bidra til å redusere eller eliminere risikoer. Sentralt står da virksomhetens evne
til å kunne vurdere effekten av slik tiltak satt inn mot identifisert risiko. Idéheftet om
rådmannens internkontroll tar også for seg et helt vesentlig aspekt ved forhold omkring
delegering. Det pekes på at rapportering bør være en viktig premiss ved delegering, og at den
som delegerer ikke gir fra seg ansvar selv om noen andre overtar oppgaven.
Revisjonen vil ikke ha en helhetlig gjennomgang av kommunens system for interkontroll,
men basere faktafremstillinger og vurderinger på de elementer i interkontrollen som er
aktuelle for å sikre tilfredsstillende økonomistyring. Sentralt for dette står COSO sine
målsettingskategorier drift (måloppnåelse) og pålitelig økonomisk rapportering, mens
vesentlige komponenter knytter seg til kompetanse, kommunikasjon, oppfølgingsaktiviteter
og kontrolltiltak.
Forutsetninger for tilfredsstillende økonomistyring
Forholdet mellom internkontroll og forutsetninger for tilfredsstillende økonomistyring glir i
stor grad i hverandre, men det er for revisjonen hensiktsmessig å gå nærmere inn på hva som
legges til grunn som forutsetninger for god økonomistyring. En slik avklaring vil gjøre det
mer oversiktlig å kunne måle revisjonens funn opp mot de forventninger som legges til grunn.
Revisjonen vil i det følgende omtale disse forholdene enkeltvis, men det legges til grunn at
det samlede begrepet for disse er rutiner og at kommunen har disse etablert gjennom praksis,
som uttalte mål eller som skriftlige dokumenterte prosedyrer eller retningslinjer.
Forutsetningene revisjonen legger til grunn har sin teoretiske forankring i Busch mfl. (2009),
COSO og kommunens egne rutiner.
Målsettinger og ledelse handler i stor grad om at den øverste administrative ledelse er tydelige
i hvilke målsettinger kommunen legger til grunn for budsjett og hvordan dette følges opp
gjennom rapportering, informasjon og kommunikasjon. Det er videre et utall ulike
oppfatninger om hva ledelse er og hva ledelse handler om. Revisjonen støtter seg til teorien
gjengitt tidligere hvor ledelse knyttet til økonomistyring handler om å realisere økonomiske
mål. I dette ligger det å klarlegge den enkeltes ansvar for mål og resultat. En slik målrettet
ledelse bygger på:
-

En felles erkjennelse av den aktuelle situasjonen
Enighet blant alle medarbeidere om hvilke resultater som skal oppnås
Personlig ansvar og forpliktelse når det gjelder å realisere målene

Ansvar og myndighet er regulerende rammer for hvem som kan ta hvilke beslutninger. Nær
sagt alle beslutninger som i en eller annen grad gir økonomiske konsekvenser bør være
regulert av rutiner som sier noe om hvem som kan ta hvilke beslutninger og innenfor hvilke
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rammer. Rammer i denne sammenheng kan være grenser for innkjøp, godkjenning av innleie
av vikarer, godkjenning av overtid og bestemmelser som omhandler årsverksramme for å
nevne noen eksempler.
Sett i sammenheng med tilfredsstillende økonomistyring er rapportering et viktig element i
ledelsens forståelse og gjengivelse av sanntidsbilde av den økonomiske tilstanden ved
enhetene. Dette gjenspeiles eksempelvis gjennom den rapportering enhetene gjennomfører
knyttet til tertialrapportering. Implementering av ulike IT-systemer for teknisk understøttelse
av ulike administrative prosesser vil til dels avlaste enhetsledere noe knyttet til økonomisk
rapportering, men sett i lys av internkontrollperspektivet vil dette aldri kunne erstatte verdien
av rask rapportering eksempelvis knyttet til oppståtte risikoer eller avvik. Dette forholdet kan
også forankres i kommunens egen policy for internkontroll hvor det fremgår flere krav til
rapportering fra enhet knyttet til årlige risikovurderinger, status med hensyn til internkontroll,
avvik og oppstått risiko, samt innspill til forbedringer i internkontrollen.
For kommunen vil det være hensiktsmessig for å sikre god økonomistyring at det gis
tilstrekkelig fagstøtte i utøvelsen av den økonomistyring som følger av budsjettansvaret hver
enkelt enhetsleder er gitt. Grimstad kommune har gjennomført en behovsanalyse som retter
fokus på forholdet mellom forventninger hos enhetsledere og den støtte som gis fra
støttefunksjoner, herunder økonomi, HR og øvrige tjenester som eksempelvis juridisk
rådgivning. Kompetanse for økonomistyring vil være varierende fra enhetsleder til
enhetsleder, men anses som nødvendig for å utføre oppgaver knyttet til økonomistyring på en
korrekt og effektiv måte. Kompetanseaspektet kan utover økonomistyring også knyttes opp
mot forståelse for utførelse av oppgaver knyttet til internkontroll.
Styringsverktøy er innen helse og omsorg dominert av de modeller som er etablert for
ressursstyring knyttet til innsats mot bruker. Vel så viktig er forholdet som følger av
vedtakstimer, noe som for enkelte enheter i høy grad er styrende for den innsats som rettes
mot bruker i form av arbeidsressurser. Revisjonen trekker også opp eksempler på
styringsverktøy i sammenheng med årsverk, sykefravær og budsjett. Et budsjett som på en
realistisk måte er tilpasset driften ved en enhet kan danne grunnlag for god økonomistyring
ved enheten. Dette forutsetter imidlertid at budsjett er så detaljert at det kan si noe om hvilke
rammer det skal styres innenfor på de ulike områder.
Effektive og tilstrekkelige rutiner for informasjon og kommunikasjon er nødvendige for å
knytte sammen risikovurderinger og kontrollaktiviteter som eksempelvis økonomisk
rapportering legger til rette for. Revisjonen har i denne sammenheng rettet fokus fortrinnsvis
mot det samspillet som foregår mellom enhetsleder og fagleder, samt mellom enhetsleder,
sektorledelse og administrasjonen. Faglige forhold som er påvirket av omgivelsene i form av
eksempelvis endrede lovkrav er i liten grad tatt med. Kommunens risikovurderinger knyttet til
helse og omsorg handler i stor grad om økonomi, og informasjon og kommunikasjon handler
således om i hvilken grad dette formidles i virksomheten og hvordan risiko følges opp.
Informasjon og kommunikasjon er omtalt i kommunens policy for internkontroll og det
fremgår at «Grimstad kommunes informasjons- og kommunikasjonsflyt, -kanaler og –systemer

55

skal til enhver tid være tilpasset virksomhetens behov for styring og kontroll, og skal i størst
mulig grad være integrert i virksomhetens øvrige styring og drift».

5.2.2. FAKTA
Gjennom økonomireglementet i Grimstad kommune delegeres anvisningsmyndighet ned til
ledere på enhetsnivå. Av dette følger et ansvar for budsjett- og resultatansvar. Det er en rekke
forhold som kan virke inn på hvordan en enhetsleder forvalter sitt budsjett både med hensyn
til utgifter og inntekter. Først og fremst danner pålitelig økonomisk rapportering fra
underliggende nivåer beslutningsgrunnlag både for øverste administrative ledelse, men vel så
viktig er det grunnlag som gis politiske organer når det kommer til løpende økonomiske
prioriteringer og vurderinger gjennom budsjettåret.
De forutsetninger revisjonen har lagt til grunn i revisjonskriteriene, og som skal danne
grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring på enhetsnivå, er fremstilt i modellen nedenfor:

Planlegging
Ansvar og

Fagstøtte

Styringsverktøy

myndighet

Rutiner

Rapportering

Tilfredsstillende
økonomistyring

Ledelse og

målsettinger

Kompetanse
Informasjon og
kommunikasjon

På bakgrunn av denne modellen legger revisjonen til grunn at kommunens rutiner for de ulike
forutsetninger samlet danner grunnlag for forståelse og praksis/utførelse for de handlinger og
beslutninger som resulterer i økonomiske konsekvenser. Tilfredsstillende økonomistyring
følger som et naturlig resultat av gode rutiner som er implementert og som utøves i det
daglige. Ingen av de forutsetninger revisjonen legger til grunn anses som konkurrerende, men
som supplerende og samhandlende komponenter som skal bidra til god økonomistyring.
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Rutiner
Det foreligger fra revisjonens side en forventning om at Grimstad kommune har etablerte
rutiner som har til hensikt å understøtte enhetslederes daglige økonomistyring. Sentralt for
dette anses rutiner for internkontroll å være av avgjørende betydning.
I kontrollutvalgsmøte 14. desember 2017 ble det presentert forhold omkring internkontrollen i
Grimstad kommune. Det ble uttalt at det er gjennomført en større kartlegging innenfor
arbeidet med internkontroll rettet mot målsettingskategorien overholdelse av lover og regler,
mens fokus i senere tid er dreid mer mot målsettings-kategorien for pålitelig økonomisk
rapportering.
Revisjonen vil i sin gjennomgang av kommunens dokumentasjon knyttet til økonomisk
internkontroll i det vesentligste fokusere på elementer i de ulike komponentene som er
nærliggende for å belyse problemstillingen. Det vil si at elementer som utelates eller ikke
omtales i faktadelen ikke på noen måte anses som unødvendige i et helhetlig system for
internkontroll, men heller mindre relevant for å belyse problemstillingen. Den
dokumentasjonen kommunen har utarbeidet i form av rutiner vil i intervjuer med aktuelle
enhetsledere og øvrige ledere i sektor for helse og omsorg bli gjenstand for diskusjon.
Hensikten med dette er å etablere en forståelse for i hvilken grad Grimstad kommune har
implementert sine rutiner, herunder internkontroll på økonomiområdet.
Målsettinger og ledelse
I et teoretisk perspektiv er det en grunnleggende forutsetning for å lykkes med at økonomisk
måloppnåelse og at planlegging gir styringseffekt, er at den må knyttes opp mot
ledelsesfunksjonen. Det pekes også på at ledelsen og ansatte må ha et felles språk på det
økonomiske området, noe som i praksis betyr at alle som deltar i budsjetteringsprosessen bør
ha et minimum av økonomisk kunnskap.47
Teorien peker videre på at for at det skal oppnås tilfredsstillende økonomistyring må det
utvikles en kultur hvor målene settes i sentrum. Dette forutsetter at målene må være kjent
blant de ansatte, målene må være akseptert som verdifulle og de ansatte må være
målorienterte. Ledelse og målsettinger for sektor og enheter i helse og omsorg har vært tema i
intervjuer med sektorledelse og enhetsledere. De som er intervjuet har gitt verdifulle svar som
oppleves som nyttige for å belyse disse forholdene.
Revisjonen registrerer gjennom intervjuer og forelagt dokumentasjon at det de siste årene har
vært betydelig turnover av ledere både innenfor sektorledelse, men også på enhetsnivå.
Dokumentasjon revisjonen er forelagt viser blant annet at det har vært hyppige utskiftninger
både av kommunalsjefer og enhetsledere, men også utstrakt bruk av konstitueringer på
enhetsledernivå. Slike betingelser for sektor og enheter svekker kontinuiteten for ledelse som
igjen kan svekke forutsetninger for tilfredsstillende økonomistyring. Utskiftninger i
sektorledelsen er fremvist i figuren nedenfor.
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Figur 1: Turnover av ledere innenfor sektorledelse
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I figur 1 representerer hver av fargene en leder, og slik figuren viser har det vært fire
kommunalsjefer og tre assisterende kommunalsjefer innenfor en periode på fire år. Nedenfor
er utskiftninger på enhetsledernivå fremstilt.
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Figur 2: Turnover i stillinger for enhetsleder i helse- og omsorgssektoren.
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Slik figur 2 viser har det vært store utskiftninger i enkelte enheter, da spesielt Frivolltun boog omsorgssenter som har hatt fem utskiftninger i løpet av de fire årene. I forhold til de
nåværende enhetslederne er seks av elleve konstituerte enhetsledere, og i flere av tilfellene er
det uvisst hvor lenge de skal være i den konstituerte stillingen.
Revisjonen har i intervjuer gjennomgående fokusert på at det ikke bare er enhetsledere som
tar beslutninger som kan påvirke det økonomiske resultatet, men at også fagledere og ansatte
har et utstrakt ansvar for det budsjettmessige resultat. Setter en det på spissen kan en si at
økonomistyring utøves hver gang det tas en beslutning som fører til økonomiske
konsekvenser for organisasjonen og i denne sammenhengen utgjør også bestillerenheten en
helt vesentlig rolle for sektoren som helhet. Eksempelvis beslutninger som kan medføre
timebruk utover hva vedtak angir, et innkjøp av varer eller tjenester, bestillerenheten øker
vedtakstimer knyttet til bruker eller en fagleders vurderinger knyttet til innkalling av
sykevikar. Revisjonen stilte enhetsledere spørsmål om i hvilket omfang fagledere tar
beslutninger som påvirker det økonomiske resultatet, hvor tre av åtte enhetsledere svarte i
svært stor grad, én svarte i stor grad, to svarte i noen grad og to svarte i liten grad. Sett i lys
av hvor stor innflytelse fagledere har på det økonomiske resultatet i flere enheter er rutiner i
denne sammenheng en avgjørende faktor for å lykkes med tilfredsstillende økonomistyring,
kombinert med tydelig ledelse hvor også leders oppfølging selvsagt spiller en vesentlig rolle.
I intervju med revisjonen uttalte rådmannen at det for helse- og omsorgssektoren er ønskelig å
endre faglederrollen til i større grad å være avdelingsleder i hele sin stilling. Rådmannen
utdyper dette med at ved å vektlegge ledelse i større grad håpes det på positive effekter
knyttet til å imøtekomme utfordringer i enheten. Kommunen har i denne sammenheng tilsendt
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revisjonen en oversikt over fagledernes stillinger, og av denne fremkommer det at fagledere
på Feviktun og Frivolltun har en administrativ stilling lik 50 % eller mindre. Revisjonen antar
at resten av deres stilling benyttes til tjenesteyting i enheten. Fagledere ved andre enheter har i
stor grad en 100 % administrativ stilling. Revisjonen har imidlertid fått indikasjoner gjennom
intervju med enhetslederne om at mye av fagleders tid går til andre oppgaver enn ledelse.
I intervjuer med enhetslederne stilte revisjonen spørsmål om i hvilken grad de opplever at
nærmeste leder setter krav knyttet til økonomistyring. Av de ni enhetslederne som svarte var
det syv som svarte i svært stor grad, én som svarte i stor grad og én som svarte i noen grad.
Revisjonen opplever de svar som er gitt som positive da det bør ligge en forventing om
sektorledelse har et høyt fokus på oppfølging av økonomistyring i enhetene, noe som også bør
følge av rådmannens uttalte forventninger til økonomisk resultat i 2018. En enhetsleder
forklarte i intervju med revisjonen at det tidligere ble iverksatt tiltak i sektoren som berørte
den gjeldende enheten og at det med disse tiltakene ikke fulgte med budsjettmidler.
Enhetslederen forklarer at nå skal de kutte alt annet som er mulig utenom vedtak, og dette ble
klart etter at rådmannen høsten 2017 var veldig klar på at sånn skulle det bare være. Det
forklares videre at nå er det klar disiplin på at de ikke skal sette i gang tiltak som ikke har
budsjettmidler.
Enhetslederne, har slik revisjonen opplever det, mange krav og forventninger knyttet til
utøvelse av sitt lederansvar. Revisjonen har i denne forbindelse hatt et ønske om nærmere
avklaring av forholdet omkring tid til utøvelse av ledelse. Revisjonen stilte følgende påstand:
«Som enhetsleder opplever jeg å ha tilstrekkelig tid til utøvelse av lederrollen». Til dette
svarte tre av ni enhetsledere i stor grad, to svarte i noen grad, én svarte i liten grad og tre
svarte i svært liten grad. Slik revisjonen tolker dette er det en del enhetsledere som faktisk
opplever utfordringer i hverdagen til utøvelse av ledelse, noe som i ytterste konsekvens kan
påvirke økonomisk resultat som følge av manglende økonomisk ledelse. På spørsmål om
enhetslederne opplever at de har tilstrekkelig kompetanse til utøvelse av ledelse i enheten
svarte ni av ni respondenter ja.
Revisjonen ble gjennom intervju med rådmannen gjort kjent med at det er gitt tydelige
signaler til sektor for helse og omsorg at det ikke aksepteres røde tall i 2018. Gjennom
intervjuer opplever revisjonen at rådmannens budskap i stor grad er forstått blant
sektorledelse og enhetsledere. Vel så viktig er spørsmålet om budsjettet er utarbeidet på en
slik måte at de mål som er satt for den enkelte enhet kan overholdes innen gitte
budsjettramme. På spørsmål om dette er det fem av ni enhetsledere som svarer ja, mens tre
svarer nei og én svarer vet ikke. Flere av enhetslederne har utdypet sine svar og det er ifølge
én svært vanskelig å gi et klart svar som følge av at det er vedtakstimer som bestemmer om
enheten vil få et merforbruk eller ikke. Denne utfordringen støttes av flere enhetsledere som
unisont peker på ressursstyringsmodellen som en svakhet fordi denne ikke tar høyde for
vesentlige forhold ved driften som eksempelvis økninger i vedtakstimer og en realistisk
tilnærming til behov for vikarer. Det er også nevnt fra en enhetsleder om at det foreligger
innsparingskrav som følge av overførte stillinger hvor lønnsmidler ikke fulgte med. En annen
enhetsleder uttalte i intervju at det var vanskelig å forstå rådmannens målsetting om ingen
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røde tall. Dette ble utdypet med; «Hva forventer de at det må gjøres da? I «enheten» er det
bare økning; skal de ikke ta inn nye vedtak? Det er usikkerhet knyttet til hvordan vi faktisk
skal løse dette». Slik revisjonen forstår denne enhetslederen er det knyttet en viss grad av
usikkerhet til hvordan budsjettmessige krav skal håndteres ettersom det ikke er noen plan for
hvordan dette skal gjøres sett i lys av stadig økende aktivitetsnivå som følge av nye
vedtakstimer. I denne forbindelse er det igjen nærliggende å peke på at de vedtak som
bestillerenheten vedtar har en økonomisk, i enkelte tilfeller utilsiktet, konsekvens for enheten
som skal utføre tjenester knyttet til bruker.
Revisjonen registrer på tross av de utfordringer som signaliseres at det eksisterer en vilje og
motivasjon for å komme i balanse i 2018, hvor flere uttaler at de må klare dette og se på nye
løsninger og arbeidsmetoder for å nå økonomisk målsetting. Likevel var det fortsatt noen
enhetsledere, som i vesentlig grad er styrt av ressursstyringsmodellen, som i intervjuer med
pr. januar 2018 hevdet at de ikke ville nå budsjettet for inneværende år.
På spørsmål om enhetslederne opplever at det er sammenheng mellom sektorens og/eller
enhetens målsettinger og budsjett er det fem av ni enhetsledere som svarer ja, mens tre svarer
nei og en svarer vet ikke. Det at fire enhetsledere knytter usikkerhet mellom målsettinger og
budsjett danner grunnlag for bekymring. En grunnleggende faktor for målstyring er realisme
knyttet til at mål kan nås innenfor eksisterende budsjett. En av enhetslederne revisjonen
intervjuer viser til at det er satt mål for enheten knyttet til kompetanse blant ledere og ansatte.
Da det ikke eksisterer økonomisk handlingsrom for å gjennomføre kompetanseheving blant
ansatte ved flere enheter, undergraver dette fastsatte mål. I intervjuer med enhetsledere er det
flere som peker på at det oppleves som motiverende og positivt å ha mål som omfatter hele
sektoren. I denne sammenheng ble innsats for å redusere andel unge uføre nevnt som
eksempel på et slikt felles mål som er godt forankret både politisk, blant den øverste
administrative ledelse og blant øvrige enheter som har et forhold til dette.
Fastsatte mål krever i seg selv en form for evaluering av om målene nås eller om det er
forhold ved fastsatte mål som vanskeliggjør måloppnåelse. Økonomiske mål krever tett
oppfølging gjennom budsjettåret og en avsluttende evaluering knyttet til eventuell mangel på
måloppnåelse. Av policy for internkontroll i Grimstad fremgår det at oppfølging fortrinnsvis
skal bestå av løpende oppfølging, men at frittstående oppfølging kan skje på områder der det,
basert på risiko- og vesentlighetsvurdering, er behov for særskilte gjennomganger. Dette er i
tråd med anbefalinger i COSO knyttet til ledelsesmessig oppfølging og overvåking som peker
på at interne kontrollsystemer trenger overvåking. Enhetslederne ble på bakgrunn av dette
spurt om i hvilken grad de opplever at måloppnåelse evalueres. To av de spurte enhetslederne
svarte at de ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å kunne besvare spørsmålet, mens fem
enhetsledere svaret i noen grad, én svarte i liten grad, og én svarte i svært liten grad. En slik
åpenbar varierende oppfølgingsstatus knyttet til måloppnåelse er etter revisjonens syn svakt
med hensyn til det omfattende sett av målsettinger som er utarbeidet for flesteparten av
enhetene. All den tid det øyensynlig ikke er implementert og etablert et system for
internkontroll knyttet til tjenesteområdet kan det være vanskelig å gjennomføre systematisk
overvåking og gjennomgang av dette slik COSO legger til grunn som forventning.
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Begrepet planlegging er tidligere omtalt knyttet til budsjettprosessen, men har også en
vesentlig relevans knyttet til økonomistyring. Dette kan settes i sammenheng med ledelse i
den forstand at økonomisk forutsigbarhet gjennom langtidsplanlegging i seg selv bidrar til
tilfredsstillende økonomistyring. Videre er det flere forhold ved årsverksstyring og bemanning
som krever og bør være preget av bærekraftig bemanningsplanlegging. Dette spesielt knyttet
til de svingninger som er gjennom året knyttet til bruk av vikarer, ferieavvikling med mer. En
enhetsleder utdyper i intervju at det er utfordringer knyttet til å planlegge bemanningsbehov
på grunn av stor uforutsigbarhet knyttet til det faktiske behov for bemanning. En annen
enhetsleder påpeker at det er problematisk at det ikke følger tiltak eller plan på hvordan
enheten skal gjennomføre budsjettinnsparinger. Dette er eksempler på forhold som påvirker
den økonomiske styringen i enhetene.
Ansvar og myndighet
Tydelige beskrivelser av ansvar og myndighet er en forutsetning for å lykkes med økonomisk
internkontroll i det perspektiv at den enkelte ansatte og leder er kjent med hvilke fullmakter
som ligger til grunn for de beslutninger som kan tas. Det være seg knyttet til kjøp av tjenester,
attestasjoner, anvisninger eller andre økonomiske beslutninger av budsjettmessig betydning.
Gjennom intervjuer har revisjonen satt fokus på dette både ovenfor den øverste administrative
ledelse så vel som enhetsledere. Det har i denne sammenheng blitt vist til ulik dokumentasjon
som skal beskrive dette som eksempelvis lederavtaler, delegasjonsdirektiv og
økonomireglement. Revisjonen har mottatt et eksempel på lederavtale hvor det fremgår at det
legges til grunn en rekke forventinger til enhetsleder innen eksempelvis holdninger til
verdigrunnlag, evaluering av drift og resultatoppnåelse og lederadferd. Det fremgår av
avtalens avsnitt for rammevilkår at «enheten skal drive innenfor tildelt budsjett og vedtatte
fullmakts struktur». Revisjonen har etterspurt nevnte fullmaktsstruktur uten å få noe klart svar
eller dokumentasjon på denne, men registrerer at det under ansattportal start > økonomi
eksisterer en fane for fullmakter. Denne inneholder imidlertid ikke noen form for
dokumentasjon. I arbeidet med faktaverifisering av rapporten er revisjonen gjort oppmerksom
på at revidert fullmaktsstruktur nå er publisert på kommunens ansattportal.
Flere av enhetslederne som er intervjuet har svart at de ikke har lederavtale, mens andre har
sagt at de har, men at den skriver seg flere år tilbake. Det foreligger også noe usikkerhet
omkring stillingsbeskrivelser hvor enkelte enhetsledere oppgir å ha dette, mens for andre er
disse ukjent. Revisjonen rettet en henvendelse til kommunen hvor det ble bedt om
eksisterende lederavtaler innen helse og omsorg, samt oversikt over eksisterende
stillingsbeskrivelser for enhetsledere. Forelagt dokumentasjon viser at av enhetene innen helse
og omsorg er det jobbeskrivelse for en av enhetslederne, mens det blant enhetslederne er fire
personer som har lederavtale med kommunen. Disse lederavtalene skriver seg tilbake til 2016
og revisjonen har ikke fått klarhet i om disse skal inngås årlig eller om de har løpende
gyldighet fra inngåelse. Det fremstår imidlertid som en svakhet at det ikke foreligger
lederavtaler for alle enhetsledere, også konstituerte.
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I intervju med enhetslederne stilte revisjonen spørsmålet; hvilke fullmakter har faglederne i
din enhet, og er disse fullmaktene skriftlig dokumentert og godt forankret i enheten. Det er
stor variasjon i hvilken struktur som er etablert i de respektive enhetene når det kommer til
myndighet knyttet til anvisning og attestasjon. Ved enkelte enheter er det delegert fullmakt til
fagledere for å anvise, mens ved andre enheter er det gitt fullmakter avgrenset til anvisning
kun knyttet til lønn. Det var svært få enhetsledere som kunne bekrefte at det eksisterer
skriftlig dokumenterte fullmakter ved enhetene. Sett opp mot den foreslåtte fullmaktsstrukturen harmonerer ikke de fullmakter fagledere er gitt av enhetsleder med de fullmakter
som er gitt i denne. Videre stilte revisjonen spørsmål om det har vært gjort evalueringer og
vurderinger i forhold til overholdelse av fullmakter. Til dette svarte sju av åtte respondenter
nei, mens en respondent svarte ja.
Økonomireglementet er i stor grad beskrivende for hvilket ansvar og myndighet som er
delegert mellom det politiske nivå og den øverste administrative ledelse i Grimstad. Når det
kommer til beskrivelse av enhetslederes fullmakter fremgår det av punkt 6.4 at
anvisningsmyndighet er delegert fra rådmannen til enhetsledere og at denne gjelder innenfor
netto driftsramme og brutto investeringsramme. Utover dette fremgår det ikke ytterligere
beskrivelser av eksempelvis beløpsgrenser for innkjøp, forhold omkring enhetsleders
myndighet for å delegere fullmakt videre til fagledere og beskrivende forhold omkring hva
som ligger i delegerte fullmakter, for å nevne noen.
I innledende intervjuer ble revisjonen gjort kjent med og presentert et arbeidsdokument fra
2012 som omtales som fullmaktsmatrise. Revisjonen er i ettertid forelagt dokumentasjon som
viser at dokumentet har vært under arbeid frem til begynnelsen av 2013 hvor daværende
kommunalsjefer ble presentert for denne. Revisjonen er i forbindelse med arbeidet med
faktaverifisering oversendt siste reviderte versjon av fullmaktsmatrisen. I samtale med
kommunalsjef for støttetjenester er revisjonen informert om at denne sist ble behandlet i
rådmannens ledergruppe mot slutten av 2017. Revisjonen registrerer i denne sammenheng at
kommunen har utarbeidet utfyllende dokumentasjon knyttet til administrativ delegering av
fullmakter på områdene økonomi, personal og innkjøp.
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Revisjonen ser stor verdi i en slik matrise da denne i høyeste grad beskriver
myndighetsnivåer, beløpsgrenser og rolleavklaringer knyttet til utførelsen av økonomiske
handlinger på de ulike nivåene i organisasjonen. I tillegg er det laget utfyllende
dokumentasjon som i detalj beskriver en del forhold omkring fullmaktene.
I de intervjuer som ble gjennomført med enhetslederne forutsatte revisjonen at rutiner
omkring fullmakter var implementert. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at det foreligger
skriftlige rutiner som er gjort kjent for enhetslederne. Revisjonen stilte flere
oppfølgingsspørsmål omkring ansvar og myndighet og blant de fleste enhetsledere er det
gjennom etablert praksis god forståelse av økonomisk handlingsrom, men det er flere som
etterlyser klare skriftlige rutiner omkring hvilke fullmakter man «egentlig» har. Nær alle
enhetsledere svarer at de har gode rutiner for ansvar og myndighet lokalt mellom enhetsleder
og fagledere, men at dette i liten grad er dokumentert skriftlig.
Informasjon og kommunikasjon
Rettidig og korrekt informasjon både opp, ned og horisontalt i organisasjonen er helt vesentlig
for at både enhetsleder, sektorledelse og administrasjonen kan holdes oppdatert om den
økonomiske situasjonen og utvikling knyttet til de eksisterende risikovurderinger.
Rapportering er selvsagt et viktig virkemiddel i denne sammenheng, men også tilgang på
beslutningstakere er en forutsetning for at informasjon som gis på en effektiv måte kan bli
behandlet. Revisjonen registrerer at Grimstad kommune i sin policy for internkontroll legger
til grunn flere krav for å sikre informasjons- og kommunikasjonsflyt.
Revisjonen er ikke forelagt skriftlige rutiner som underbygger de forhold som omtales i policy
for internkontroll, men registrerer at det eksisterer en møtestruktur som jevnlig gir mulighet
for informasjonsutveksling mellom støttefunksjoner, sektorledelse og enhetsledere. I intervju
med kommunalsjef for helse og omsorg ble det pekt på at samarbeid med støttetjenestene til
tider har vært mindre tilfredsstillende, noe som kan antas å påvirke informasjonsflyten på en
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negativ måte. Det gjennomføres imidlertid faste møter med enhetsledere, samt egne
prosjektmøter som er dedikert fast tid for å sikre tett oppfølging. Reetablering av
oppfølgingsmøter med virkning januar 2018 anses å være en naturlig arena for
administrasjonen og sektorledelsen til å formidle viktig informasjon samt at enhetsledere kan
kommunisere tilbake til disse.
Det er flere av enhetslederne som peker på at det i senere tid er blitt enklere å kunne
kommunisere med den administrative ledelse så vel som det handlingsrommet de opplever
eksisterer for å fremme saker til politisk nivå. Dette tilskrives i stor grad ny kommunalsjef
som i større grad har lagt til rette for dette gjennom tidligere etablerte kommunikasjonslinjer.
I intervjuer med enhetsledere har revisjonen hatt et ønske om å skape et tydelig bilde av
hvordan informasjon og kommunikasjon ivaretas fortrinnsvis mellom enhetsledere og
fagledere, men også med det politiske organ, samarbeidende enheter, sektor og
administrasjonen for øvrig. Interessen for dynamikken mellom enhetsledere og fagledere
henger tett sammen med de beslutninger fagledere tar og kan ta som kan gi økonomiske
konsekvenser. Revisjonen stilte enhetslederne spørsmål om i hvilken grad de lykkes med å gi
informasjon til fagledere i sin enhet som er nødvendig for dem når de skal foreta økonomiske
beslutninger. Svarene som ble gitt fordelte seg på alternativene i svært stor grad og i stor grad
med henholdsvis fire i svært stor grad og to i stor grad. Flere enhetsledere peker på at det
lokalt er etablert en møtestruktur som skal ivareta tilstrekkelig informasjon både mellom
enhetsleder og fagledere, så vel som mellom enhetsleder og ansatte.
På spørsmål om i hvilken grad enhetsledere opplever å få den informasjon de trenger fra
faglederne i forhold til økonomiske beslutninger svarte fem enhetsledere i svært stor grad og
to i stor grad. Flere enhetsledere utdypet hvilke rutiner som er etablert for å sikre tilstrekkelig
kommunikasjon og informasjon mellom de ulike nivåene i enhetene. Flere enhetsledere viser
til at det foreligger daglig dialog omkring økonomiske forhold mellom dem og fagledere. Det
ble også vist til at det som en konsekvens av det økonomiske fokuset tvinger det gjennom
dialog omkring økonomiske beslutninger.
Revisjonen har i intervjuer med enhetsledere stilt spørsmål om det oppleves at det er god
informasjonsflyt mellom deres enhet og samarbeidende enheter, og om de som enhetsleder får
den informasjonen de trenger for å foreta økonomiske beslutninger. Av de åtte enhetslederne
som besvarte spørsmålet var det fem som svarte i stor grad, en svarte i noen grad, mens to
svarte i liten grad. Det ble av flere enhetsledere gitt utfyllende kommentarer knyttet til
spørsmålet. En av respondentene uttrykte et ønske om å kunne komme i tettere dialog med
bestillerenheten for å kunne medvirke til å finne mer kostnadseffektive løsninger når vedtak
ble produsert. En annen enhetsleder opplever god informasjonsflyt mellom dem og
bestillerenheten hvor faste møter i stor grad sørger for dette. Revisjonen ble fra en av
enhetslederne fortalt at det eksisterer utfordringer når det, slik revisjonen forstår det, leies inn
konsulenter når problemer/avvik oppstår for å kartlegge hva som er feil fremfor å høre på
enhetsledere og lære av tidligere rapporter og kartlegginger.
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Da revisjonen fremsatte påstand om at «det er god informasjonsflyt mellom det politiske
organ, administrasjonen og sektoren, og som enhetsleder får jeg derfor den informasjon jeg
trenger for å foreta økonomiske beslutninger» svarte fem enhetsledere i noen grad, mens tre
enhetsledere svarte i stor grad. Det er imidlertid pekt på fra flere enhetsledere at flyten av
informasjon har bedret seg noe i den senere tid og sektorledelse er noe mer tilgjengelig. Det er
også en av enhetslederne som opplever at det i større grad stimuleres til å fremme saker til det
politiske nivå, og viser til at han har fremmet to saker med god erfaring. Erfaringer fra
budsjettprosessen med en workshop hvor enhetsledere fikk tid til å ha samtaler med politikere
omkring enhetens drift ble også vist til i denne sammenheng. En av enhetslederne pekte i
intervju med revisjonen på viktigheten av å snakke et språk som gjør at sektorens utfordringer
blir forståelig for omgivelsene, og da spesielt politikerne.
Styringsverktøy
Et flertall av enhetslederne fremholder budsjettdokumentet som et helt grunnleggende
styringsverktøy. Revisjonen har gjennom intervjuer også fått bekreftet at det er flere forhold
ved driften som enhetsledere anser som viktige styringsverktøy. Først og fremst fungerer
ressursstyringsmodellen som et grunnleggende verktøy både ved innretting av drift, men også
for hvordan administrasjonen legger til grunn de tildelinger som gis til enkelte av enhetene,
samtidig som forhold omkring sykefravær, årsverksstyring og selvsagt innhold i vedtak står
sentralt. Revisjonen vil gå gjennom de ulike formene for styringsverktøy og belyse disse
basert på gjennomførte intervjuer.
Vedtakstimer er for flere av enhetene premissgivende for den aktivitet som knytter seg til
brukerne og den økonomiske konsekvens som følger av dette. Bestillerenheten er gitt fullmakt
til å innvilge vedtak som videre danner grunnlag for hvilke tjenester enhetene skal utføre.
Revisjonen har ikke opplevd noen form for mistillit fra enhetsledere rettet mot
bestillerenheten og hvordan de utøver dette.
Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere innholdet i de vedtak som gis, men opplever at
enkelte enheter ser det som en utfordring at bestillerenheten ikke har et forhold til økonomi i
den forstand at de økonomiske konsekvensene ved et vedtak oppstår hos enhetene. Det ble i
denne sammenheng pekt på hvordan enhetene må styre sine ressurser basert på
bestillerenhetens vedtak når de ser at det ikke er samsvar mellom ressurser og tjenester som
skal leveres, eksempelvis avlastning. Fra en av enhetene ble det uttalt at mye avlastning
innvilges knyttet til helger, noe som gir et annet kostnadsbilde enn eksempelvis ukedager. Et
eksempel som ble gitt er at selv om avlastning er en lovpålagt rett så kan det nyttes skjønn om
når tjenesten skal gis. Høy grad av bemanning opp mot helger er en vesentlig kostnadsdriver i
denne sammenheng.
Knyttet til de enheter som i hovedsak drifter basert på vedtak, er det etter revisjonens syn helt
nødvendig med god dialog mellom bestiller og utfører. Flere av enhetene peker på at det er
god dialog og et godt samarbeid, men at det kan være ulike vurderinger omkring hvordan
bestillerenheten oppfatter en situasjon og hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Det er
også forhold omkring endringer i vedtakstimer knyttet til bruker som oppleves som til dels
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ressurskrevende i den forstand at det må meldes inn til bestillerenheten økning i timer som
skal gis bruker. Revisjonen stilte flere enhetsledere spørsmål om det forelå eksempler på at
det ble meldt inn reduksjon i antall timer knyttet til bruker, men dette var det ingen erfaringer
med.
Gjennom intervjuer med enhetslederne har misnøye knyttet til ressursstyringsmodellen vært
gjentakende. De enhetene som benytter ressursstyringsmodell som styringsverktøy i forhold
til tildelte årsverk er Feviktun og Frivolltun (sykehjem), Hjemmetjenesten, og Berge gård
senter (heldøgns omsorgsboliger). Slik revisjonen oppfatter både den øverste administrative
ledelse, sektorledelse og enhetsledere er ressursstyringsmodellen utdatert og må revideres.
Driften i spesielt enhetene med hjemmebaserte tjenester er uforutsigbar, og en utdatert
ressursstyringsmodell oppleves derfor som krevende å styre etter. Gjennom intervju med
administrasjonen har revisjonen blitt gjort kjent med at modellene skal revideres, men til
revisjonens kjennskap er det ikke er plan for når dette skal gjøres annet enn at det planlegges
og gjennomføres i 2018. En av enhetslederne er kjent med at ressursstyringsmodellen skal
revideres, men flere andre berørte enhetsledere ikke er kjent med dette.
Enhetsledernes meninger om ressursstyringsmodellen kom tydelig frem under intervjuene.
Det menes blant annet at ressursstyringsmodellen er en av utfordringene knyttet til
økonomistyring i enheten. Én av enhetslederne er helt klar på at den avgjørende faktoren for å
kunne overholde budsjett i enheten er at ressursstyringsmodellen må endres, samtidig som det
ønskes en buffer for uforutsett drift. Ved spørsmål om budsjettet er utarbeidet på en slik måte
at de mål og rammer kommunen har satt kan bli overholdt, da spesielt med tanke på
rådmannens krav om ingen røde tall i helse og omsorgsektoren i 2018, svarer enhetsleder for
boveiledertjenesten; «De har ikke et system hvor ressursstyringsmodellen henger sammen
med budsjett på den måten at ekstra vedtak gir automatisk ekstra midler».
Ved spørsmål om i hvilken grad det oppleves at budsjett for 2018 er realistisk, med hensyn til
driften av enheten, svarer enhetsleder i hjemmetjenesten at ressursstyringsmodellen ikke er
tilstrekkelig og at modellene ikke er endret i takt med samfunnsutviklingen og har vært lik i
årevis. Videre i intervjuet forklarer enhetslederen at resultatet av en for stram ressursstyringsmodell er at budsjettet ikke tar høyde for variable uforutsette poster. Det menes i denne
sammenheng at dette er uforutsette poster som en vet kommer til å inntreffe og er derfor ikke
egentlig «røde tall». Slik revisjonen forstår det er her uforutsigbarheten spesielt knyttet til
postenes størrelse. Enhetslederen poengterer også problematikk knyttet til at det har tatt tid før
enheten får nye årsverk når vedtakstimer og brukerrettet timer plutselig øker. Tertialvis
behandling har hjulpet på denne problematikken, men enhetslederen ønsker fortsatt en buffer
for vikarutgifter.
Årsverksstyring er for alle enhetene et viktig styringsparameter både sett i sammenheng med
budsjettering, men også det til enhver tid eksisterende kostnadsbilde. Grimstad kommune er
underlagt en relativt rigid form for årsverksstyring, noe som kan anses å være helt nødvendig
for å kontrollere kommunens kostnadsutvikling til lønn, sett i lys av at personalkostnader er
den vesentligste utgiftsposten. En utilsiktet konsekvens ved stram årsverksstyring knyttet til
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faste årsverk kan være økt bruk av innleie, kjøp av tjenester og midlertidig ansettelser. Som
det fremgår tidligere i rapporten er det klare indikasjoner på at sektoren har hatt en kraftig
økning i bruken av midlertidige ansatte med en tilnærmet dobling antall tidsavgrensede
årsverk i perioden 2012 (45,44 tidsavgrensede årsverk) – 2017 (97,04 tidsavgrensede
årsverk). Bruken av variable årsverk (timebasert) har også hatt en jevnt økende utvikling fra
2012 (120,3 variable årsverk) og frem til og med 2016 (153,3 variable årsverk) hvor dette i
2017 (124,6 variable årsverk) faktisk ble redusert ned til 2012 nivå. Revisjonen har i sitt
arbeid med rapporten ikke fått noen forklaring på om disse forholdene er en styrt eller ønsket
utvikling, men revisjonen registrerer at tilsetting av faste skal godkjennes på overordnet nivå i
kommunen mens tilsetting av midlertidige ansatte styres av enhetsleder innenfor
budsjettrammen.
Flere enhetsledere peker på årsverksstyring som en grunnleggende indikator for en mest
mulig forutsigbar økonomistyring. Én av enhetslederne uttalte i intervju at «budsjett handler i
bunn og grunn om årsverk sett opp mot sykefravær kombinert med kvalitetsmål». Hun pekte
videre på arbeidet med reduksjon av sykefravær som et viktig arbeid for å redusere de
kostnader som følger av spesielt korttidsfravær. Enhetsledere har en klar forståelse for at det
ligger til grunn en årsverksramme som skal styres etter og at kostnader som følger av
sykefravær er en ukjent variabel som må håndteres.
Det har for revisjonen vært interessant å høre de refleksjoner enhetsledere har omkring
budsjett i de enhetene hvor de er sterkt påvirket av vedtakstimer. Én av enhetslederne
opplever i liten grad at hun kan styre etter budsjett i og med at hun er styrt av
ressursstyringsmodellen. Det er derfor nærliggende å stimulere til refleksjon omkring nytten
av et budsjett all den tid dette øyensynlig ikke har noen vesentlig betydning for driften ved
denne enheten. Det ble også nevnt i et av intervjuene med en av enhetene, som er styrt av
vedtakstimer, at det finnes eksempler i andre kommuner på at drift av enheter med stor grad
av vedtaksstyring ikke har budsjett, men at økonomiske midler følger vedtakstimer.
Revisjonen vil fremheve at det er enkelte enhetsledere som viser større økonomisk forståelse
utover det som kan anses å være gjennomsnittet. I denne sammenheng ønsker revisjonen å
vise til enhetsleder for barneverntjenesten som for eget tjenesteområde har utarbeidet modell
for beregning av kostnadsperspektivet knyttet til uforutsette hendelser knyttet til
tjenesteområdet. Slike initiativ kan danne grunnlag for overføring av beste praksis hvis det
ligger til rette for dette.
Revisjonen registrerer at Grimstad kommune, i sin dokumentasjon knyttet til budsjett 2018,
har etablert en rekke risikovurderinger som gir gode beskrivelser av usikkerhet som knytter
seg til enkelte tjenesteområder og ikke minst den usikkerhet som råder med hensyn til
aktivitet og antall brukere. Kommunens synliggjøring av slike risikoer skaper etter
revisjonens syn et tydelig signal til omgivelsene om at det ikke er like enkelt å budsjettere
innen alle tjenesteområder. Boveiledertjenesten er gitt både høy risiko og høy konsekvens i
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den risikovurderingen som er lagt til grunn for budsjett 2018.

Selv om Boveiledertjenesten er identifisert som en høy risiko både på sannsynlighet og
konsekvens er det etter revisjonens oppfatning lite som tyder på at det er identifisert tiltak som
har til hensikt å redusere risiko. I intervju med enhetsleder for boveiledertjenesten kom det
ikke klart frem om det er satt inn tiltak, men det råder en opplevelse av at de som følge av
bestiller- utførermodellen ikke ser det som en selvfølge at det følger økonomiske midler med
økninger i vedtakstimer. Revisjonen merker seg at sektor for helse og omsorg har flere
forhold hvor det foreligger høy risiko. Samtidig registrerer revisjon at det ikke foreligger klare
uttalte mål eller tiltak som skal danne grunnlag for å redusere risiko på noen av disse
områdene.
Grimstad kommune har nylig innført nytt ERP-system for teknisk understøttelse til
budsjettarbeid (Arena), rapportering (Stratsys), HR, lønn og økonomi (Xledger). Generelt sett
er det erfaringsvis risiko knyttet til innføring av nye datasystemer, spesielt med hensyn til
brukerkompetanse, noe som ble tatt opp som tema i oppstartsmøte med Grimstad kommune.
Revisjonen finner det naturlig å kommentere forhold omkring dette da nye datasystemer
forventes å være en viktig del av enhetslederes arbeid med økonomistyringen. I oppstartsmøte
stilte revisjonen spørsmål om det forelå risikovurderinger knyttet til innføring av nytt ERPsystem sett i lys av de økonomiske handlinger som tillegges enhetsledere. Til dette fikk
revisjonen til svar at det var IKT-Agder som stod ansvarlig for å risikovurdere forhold
omkring implementering av nye datasystemer. Det vil si at IKT-Agder har hatt ansvar for å
risikovurdere blant annet systemkompetanse blant enhetsledere i Grimstad kommune. I
intervjuer stilte revisjonen spørsmål til enhetsledere «opplever du å ha tilstrekkelig
kompetanse for å utnytte IT-systemer som eksisterer i kommunen som kan være nyttige
verktøy for budsjettarbeidet og økonomistyring?». Tre av de spurte enhetslederne svarte ja,
mens fem enhetsledere svart nei og én svarte vet ikke.
Faglig støtte
Enhetsleders behov for faglig støtte vil være varierende fra enhet til enhet og henger tett
sammen med den kompetanse enhetsledere har knyttet til administrative arbeidsoppgaver. Det
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er enkelte enhetsledere som tar til orde for at det er for mye faglig støtte og møtevirksomhet
knyttet opp mot dette, mens hovedtyngden av enhetsledere etterlyser mer faglig støtte, spesielt
innen økonomiområdet. I det følgende omtales faglig støtte som samlebetegnelse for HR,
økonomi og øvrige støttetjenester som eksempelvis juridisk rådgivning.
Kommunen har de seneste årene hatt varierende grad av faglig støtte til enhetsledere. I sak til
kommunestyret, budsjettrutiner og evaluering av støttetjenester i helse og omsorg (17/67-1),
presenterte rådmannen funn knyttet til evaluering av støttefunksjoner til enhetsledere og
behovsanalyse basert på enhetsledernes egne tilbakemeldinger. Funn peker mot at det
eksisterer et gap mellom hva som leveres av merkantil støtte sammenlignet med hva
enhetsledere har behov for i sin daglige drift. Revisjonen har gjennomgått skjema for
kartleggingen som er lagt til grunn, «kartlegging av lederstøtte og behov 03.01.2017» og
merker seg at merkantile områder som går igjen er økonomi, HR og bistand ved innkjøp og
inngåelse av kontrakter.
I oppstartsmøte med Grimstad kommune ble revisjonen gjort kjent med at det er satt inn tiltak
for å bedre dialog og samarbeid mellom støttetjenester og enhetene. Tidligere har det blitt
gjennomført faste møter mellom fagpersoner innen støttetjenester og enhetsledere, men slik
revisjonen forstår så har dette det seneste året ikke blitt gjennomført. Flere av enhetslederne
peker på at det burde reetableres et system for oppfølgingsmøter. Enkelte enhetsledere
oppfatter at det er tilstrekkelig faglig støtte, men at det gjøres endringer i budsjett som ikke
informeres om gjennom året. I det hele tatt er det ulike oppfatninger, men det speiler seg et
bilde av at det er behov for mer støtte innen fagområdene HR og økonomi.
Revisjonen stilte følgende påstand i intervjuer med enhetsledere; dersom jeg har behov,
opplever jeg god bistand fra kommunens støttefunksjoner. Av de åtte enhetslederne som
svarte var det to som svarte i svært stor grad, fire som svarte i stor grad og to som svarte i
noen grad. Det er imidlertid flere som presiserer at når de etterspør faglig støtte så gis dette,
men i noe mindre omfang enn forventet og at dette ofte begrunnes med kapasitetsproblemer.
En av de intervjuede enhetslederne opplever at det legges for mye ansvar på
økonomiavdelingen og at enhetsledere selv må ta større eierskap til eget budsjett og forståelse
for dette.
Hovedtyngden av enhetsledere gir gode skussmål til kontaktpersoner i støttetjenestene og
opplever høy grad av serviceinnstilling innenfor det handlingsrommet som eksisterer.
Revisjonen registrerer for øvrig at det i behovsanalysen pekes på fra flere hold at
tilgjengelighet hos støttetjenestene er en utfordring. Gjennom intervjuer har revisjonen et
inntrykk av at dette kan ha endret seg noe, til det bedre, noe som også kan ha sammenheng
med en noe tettere dialog mellom støttetjenestene og enhetene relatert til budsjettarbeidet i
2017.
Flere av de som er intervjuet peker på at det tilbake i 2016 ble gjennomført faste møter
mellom sektor, enheter og støttetjenester som ble ansett som svært nyttige. Disse ble av
ukjente grunner ikke gjennomført i 2017, men er planlagt reetablert på fast månedlig basis i
2018. I møter med rådmann og sektorledelse får revisjonen bekreftet at den øverste
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administrative ledelse ser et behov for faste møter mellom fagmiljøer, sektorledelse og
enhetsledere i helse og omsorg. Kommunalsjef helse og omsorg informerte revisjonen i
intervju at det er etablert en innretning hvor halvparten av enhetslederne følger kommunalsjef
i egen møtestruktur, mens den andre halvparten enhetsledere følger assisterende
kommunalsjef i egen møtestruktur. I disse fòra møter enhetsledere nøkkelpersonell fra HR og
økonomi, samt andre ressurspersoner etter behov. Det er også nevnt at aktiviteter skal samles i
et årshjul slik at dette lett kan ses i sammenheng med øvrige aktiviteter som eksempelvis
budsjettprosess.
Revisjonen har ikke blitt forelagt dokumentasjon som er beskrivende for innholdet i disse
oppfølgingsmøtene, men ser på dette som en naturlig arena hvor store deler av
internkontrollen enkelt kan implementeres mot de ulike målsettingskategoriene, men i denne
sammenheng primært for pålitelig økonomisk rapportering. En slik arena ivaretar i seg selv
langt på vei forutsetninger for informasjon og kommunikasjon, men bør også være en arena
hvor enhetene gis mulighet for å løfte sine identifiserte risikoer, gis mulighet for evaluering av
ulike forhold som eksempelvis rutiner og målsettinger, øverste administrative ledelse sikrer
tilbakerapportering på internkontroll og sørge for nødvendige godkjenninger. Tilstrekkelig
implementering av fullmaktsmatrisen vil langt på vei kunne bidra i dette arbeidet. Desto flere
nivåer i organisasjonen som representeres på disse møtene jo raskere vil beslutninger kunne
tas med hensyn til beslutningsnivåer i fullmaktsmatrisen. En forutsetning for å lykkes med
oppfølgingsmøter er tilstrekkelig dokumentasjon av møtene med gode beskrivelser for
oppfølging og fordeling av ansvar.
Revisjonen opplever en stor optimisme blant enhetslederne knyttet til organiseringen av
oppfølgingsmøter som det nå er utarbeidet en plan for. Revisjonen er gjennom intervjuer også
gjort oppmerksom på at Grimstad kommune har startet et arbeid med implementering av
policy for internkontroll. Møter og informasjon knyttet til dette arbeidet er i regi av
støttetjenestene noe revisjonen opplever som betryggende all den tid det er støttetjenestene
som sitter på kompetansen på dette området. Hadde man valgt å overlate ansvar for
implementering til sektoren selv ville dette kunne skape risiko knyttet til den grunnleggende
forståelsen i læringsaspektet.
Faglig støtte innen økonomi til enhetene anses å være et viktig, men også nødvendig for å
lykkes med god økonomistyring. Faglig støtte vil på mange måter treffe kompetanse i et
skjæringspunkt. Enhetsledere med lav kompetanse vil antas å ha behov for mer faglig støtte i
form av veiledning og rådgivning enn hva en enhetsleder med god økonomikompetanse
nødvendigvis trenger. Dette tatt i betraktning er den faglige støtten en risikoreduserende
innsats med hensyn til de som skulle ha manglende økonomisk forståelse.
Rapportering
En nødvendig aktivitet basert på delegert internkontroll er tilbakerapportering. Ved at ledelsen
delegerer et ansvar for å gjennomføre et sett med aktiviteter krever tilbakerapportering for at
dette kan kontrolleres og følges opp, ikke minst sett opp mot de risikoer som kan oppstå ved
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enheten. Effektiv rapportering av identifiserte risikoer kan i ytterste konsekvens også ha
utilsiktede konsekvenser som kan være sektorovergripende.
Rapportering fra enhetene danner grunnlag for at ledelsen kan ta beslutninger av god kvalitet
med hensyn til økonomi på gitte tidspunkter. Det er selvsagt god teknisk understøttelse på
økonomiområdet, men det er etter revisjonens syn den lokale kunnskap og den kompetanse
enhetsledere har innen sine fagfelt som i første rekke kan forutse den økonomisk utviklingen.
Involvering fra støttetjenester knyttet til økonomi vil først og fremst være av reaktiv art da
involveringen vil være på grunnlag av regnskapsdata. Enhetslederes rapportering vil med
hensiktsmessig innretning av rapporteringsparametere være mer proaktiv og forebyggende.
Det er flere forhold som kan påvirke økonomien og som er hensiktsmessige å rapportere på,
eksempelvis årsverk, sykefravær og andre kostnadsdrivere som alle påvirker
budsjettoverholdelse. I intervjuer med enhetsledere ble det stilt spørsmål «er du kjent med
krav til rapportering innenfor økonomisk internkontroll?». Revisjon hadde på forhånd ingen
kunnskap om det forelå rutiner for rapportering på dette området. Av de ni spurte
enhetslederne var det fire som svarte ja og fem som svarte nei. Rapporteringsrutiner må
således antas å ikke være fullt ut kjent blant alle enhetsledere og det er rimelig å anta at det
ikke foreligger rutiner som er gjort kjent for alle enhetsledere utover tertialrapportering.I
forlengelsen av foregående spørsmål stilte revisjonen oppfølgingsspørsmål om «foreligger det
en oversikt over krav til enhetsleders rapportering?». Til dette svarte fire av enhetslederne ja,
mens tre svarte nei og to svarte vet ikke. I intervju med en av enhetslederne ytret aktuelle
enhetsleder et ønske om at det forelå en form for mal som det kan rapporteres på i fast eller
jevnlig form.
Omfang av rapportering har for revisjonen vært av interesse å kartlegge. Rapportering som
rutine kan av mange oppfattes som et pålagt onde som i mange tilfeller kan være omfattende
og krevende, men rapportering er allikevel en viktig del av internkontrollen. Enhetsledere ble
spurt hva de mente om omfanget av rapportering fra enhet til sektornivå, med
svaralternativene passende, for omfattende, for lite og vet ikke. Av de åtte enhetslederne som
hadde forutsetninger for å besvare spørsmålet var det sju som svarte at de mente det var
passende og en enhetsleder svarte at det var for omfattende.
Revisjonen opplever at det er flere enhetsledere som peker på Stratsys som et godt system for
rapportering og at de ser et potensiale for bruken med mer kompetanse og noe mer styring av
rapporteringsparametere fra administrasjonen. Sett opp mot kommunens policy for
internkontroll er det flere positive forhold som kan utgjøre en tilfredsstillende helhet. Av
policy for internkontroll – rapportering fremgår det at flere ulike parametere skal danne
grunnlag for rapportering til øvrige nivåer. Grimstad kommune treffer godt når de ser en
integrering av rapportering på internkontroll med øvrig rapportering; «rapportering knyttet til
internkontrollen skal integreres med øvrig rapportering slik at informasjonen kan benyttes
inn i styringen, samt gi grunnlag for en samlet vurdering av kommunens internkontroll».
Revisjonen har i det ovenstående lagt vekt på at det skal være rom for å løfte risiko og andre
økonomiske forhold av vesentlig betydning, uten at det skal følge faste rapporteringer. Policy
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for interkontroll legger i stor grad til rette for dette; vesentlig avvik og vesentlige risikoer som
inntreffer eller som truer med å inntreffe skal straks rapporteres til nærmeste overordnede.
Kompetanse
En nødvendig faktor for å lykkes med god økonomistyring er kompetanse til å utføre pålagte
oppgaver på en korrekt og effektiv måte. En enhetsleder stilles ovenfor omfattende krav både
til faglig kompetanse, men også kompetanse knyttet til økonomi, personalforvaltning, ledelse
og øvrige driftsadministrative oppgaver. I en hektisk hverdag vil det kunne være nærliggende
konkurrerende hensyn som eksempelvis fag som spiller inn og i ytterste konsekvens medfører
at oppgaver ikke blir gjort.
I innledende samtale med rådmannen ble hun stilt spørsmål om hun oppfatter at enhetsledere
har tilstrekkelig kompetanse til å forvalte eget budsjett, og hvordan Grimstad kommune sikrer
tilstrekkelig kompetanse blant enhetsledere innen forvaltningsområdet. Rådmannen erkjenner
at det er et behov for økt kompetanse knyttet til økonomiforvaltning. Det ble også nevnt fra
rådmannen at det er et fokus på å styrke faglederes kompetanse til ledelse. Ved å i større grad
vektlegge ledelse vil det forhåpentligvis gi positive effekter knyttet til å imøtekomme
utfordringer knyttet til kompetanse. Rådmannen påpekte også at hennes målsetting om større
involvering av enhetene i budsjettprosessen antas å gi større eierskap til budsjettet og således
oppnå mer faglig fokus på økonomistyringen.
I perspektiv av internkontroll utgjør kompetanse et vesentlig element i det interne
kontrollmiljø. Forutsetningen for å lykkes med internkontroll er at ledere og ansatte har
kompetanse til å utføre sin oppgaver i det daglige så vel som oppgaver knyttet til
internkontroll. Dette kan forklares gjennom flere eksempler, men kompetanse til å utføre
pålagte oppgaver i tråd med lover og regler, samt utføre pålitelig økonomisk rapportering er i
denne sammenheng nærliggende å trekke frem. Den overordnede policy for internkontroll i
Grimstad kommune som revisjonen er forelagt omtaler imidlertid ikke kompetanse.
Revisjonen opplever en viss grad av risiko knyttet til enkelte enhetslederes generelle
kompetanse for økonomistyring sett i lys av budsjettansvar. Flere av disse er konstituert og
revisjonen har gjennom intervjuer erfart at enkelte i liten eller ingen grad fått tilstrekkelig
opplæring i eksisterende datasystemer samt generelle rutiner. Enhetsledere ble i intervju stilt
spørsmål om de anser det som nødvendig å ha økonomisk kompetanse for å utøve rollen som
enhetsleder. Av de ni enhetslederne som besvarte spørsmålet var det seks som svarte ja og tre
som svarte nei. På spørsmål til enhetsledere om de mener de har god kompetanse på
økonomistyring er det på en skala fra i svært stor grad til i liten grad én som svarte at han/hun
i svært stor grad har kompetanse på økonomistyring, fem enhetsledere svarer i stor grad,
mens to enhetsledere svarer i noen grad og én enhetsleder svarer i liten grad.
I et interkontrollperspektiv er kompetanse en helt vesentlig forutsetning for at
arbeidsoppgaver utføres på en korrekt og effektiv måte. I mangel av kompetanse for
eksempelvis oppgaver som følger av budsjettansvar oppstår det risiko for at manglende
økonomisk forståelse kan medføre avvik. Videre er kompetanse for utførelse av internkontroll
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i seg selv også et forhold som skal hensynstas. I policy for internkontroll omtales kompetanse
i sammenheng med at enhetsledere skal påse at; «fagledere og medarbeidere har tilstrekkelig
kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver». I et av intervjuene med en av de konstituerte
enhetslederne fremkom det at det i liten grad ble gitt opplæring i forbindelse med tiltredelse.
En annen konstituert enhetsleder uttalte at «har opplevd å få lite opplæring når man har gått
inn i ny stilling. Det oppleves utfordrende å ikke få den opplæring som kreves». Det er
naturlig å tro at det ikke foreligger klare rutiner for opplæring av nye enhetsledere knyttet til
internkontroll og de oppgaver som følger med budsjettansvar.
Generelt om økonomistyring
En åpenbar hensikt med gjennomføring av intervjuene av alle enhetsledere er å samle
erfaringsbasert informasjon som knytter seg til budsjettering og ikke minst økonomistyringen
ved enhetene. I utarbeidelsen av intervjuguiden som ble benyttet til intervjuer med
enhetsledere hadde revisjonen et ønske om å legge til rette for at enhetsledere på selvstendig
grunnlag gjennom åpne spørsmål kunne gi en vurdering av hva som er de største
utfordringene ved enhetene knyttet til økonomistyring og hva som er avgjørende faktorer for å
overholde budsjettet i enhetene.
På spørsmål om hva som er de største utfordringene ved enhetene knyttet til økonomistyring
fikk revisjonen svært forskjellige, men samtidig veldig interessante svar. De fleste gjengis her
som sitater og sett opp mot de undersøkelser revisjonen har gjort i stor grad samsvarer og på
en god måte oppsummerer våre funn.

«Arbeidsbelastning, overtid og aktivitetsøkning
som følge av prosjekter som skal over til drift som
ikke tas hensyn til ved justering av budsjett»

«Reelle budsjetter»

«Plankekjøring»

«Få riktige tall, kan stole på dette –
har et system som gir god og trygg
oversikt»
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«En ting er daglig drift som krever
tett oppfølging. Den største
utfordringen er nok imidlertid; hvor
vil vi? Det meldes inn et behov til
investeringsbudsjett, kommer ikke
med, det må ses langsiktig på dette.
Generell mangel på langsiktige
perspektiver eksempelvis for
oppgradering av bygningsmasse med
mer»

«At jeg er ny i tjenesten og trenger å
tilegne meg den kompetansen som
kreves»

«Handler om uforutsigbarhet knyttet
til ressursstyringsmodellen»

«Ledelseskapasitet»

På spørsmål om hva som er avgjørende faktorer for å overholde budsjettet i enhetene fikk
revisjonen svært ulike perspektiver på hvilke faktorer dette kan være.

«Arbeidsmiljø og åpenhet virker inn
på jobben du gjør og sykefravær»

«Viktig å være tett på faglederne, at
de har samme forståelse og ha godt
samarbeid med de. Også et realistisk
budsjett»

«Klare å overholde krav til årsverk og
bemanning»

«Enheten har stor usikkerhet knyttet til familiegjenforeninger som er
kostnadsdrivende både når det gjelder sosialhjelp og
introduksjonsprogrammet»
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«At enheten klarer å definere driftsutfordringer.
Det er vi som kjenner hvor skoen trykker, og vårt
samfunnsoppdrag er å ha bruker i fokus, og her
må vi beskrive hvilke utfordringer som ligger i
ivaretakelse av bruker»

«Ledelseskapasitet og
prioriteringer i budsjettarbeidet»

«Ressursstyringsmodellen og
modellen 10+2+2 må endres, og få
en buffer til uforutsett drift»

Revisjonen vil ikke gå inn på noen nærmere drøfting av de sitatene som er presentert knyttet
til de to ulike spørsmålene stilt enhetsledere, men registrerer at dette er forhold som rapporten
i det store og hele på en eller annen måte har behandlet. Det er imidlertid verdifullt at
omgivelsene får et innblikk i de oppfatningene og opplevelsene som danner grunnlag for
utfordringer i hverdagen til enhetsledere.
5.2.3. REVISORS VURDERINGER
En av de viktigste forutsetningene for å kunne drive god internkontroll er ledelse. Revisjonen
merker seg at flere enhetsledere opplever å ha lite tid til utøvelse av ledelse i det daglige.
Videre er det gitt indikasjoner på at fagledere også møter utfordringer knyttet til
administrative og ledelsesmessige oppgaver når det kommer til prioriteringer mellom disse og
faglige gjøremål. Det er imidlertid signaler fra kommunens øverste administrative ledelse som
danner grunnlag for å tro at dette gjennom økt fokus på ledelse blant fagledere til en viss grad
vil kunne avlaste enhetsledere noe mer enn hva tilfellet er i dag.
Gjennom revisjonens fremstillinger av kontinuitet innen sektor- og enhetsledelse de seneste
årene er det tydelig at deler av organisasjonen er preget av høy turnover og lav grad av
kontinuitet. For revisjonen er dette forhold som danner grunnlag for risiko knyttet til
økonomisk ledelse. Videre kan det være en utfordring for en organisasjonen med hyppige
skifter i ledelse at det skapes nye forventninger og gjerne varierende oppfatninger fra leder til
leder om arbeidsmetoder og målsettinger på lavere nivåer.
Grimstad kommune har for de aller fleste enhetene utarbeidet målsettinger hvor omfanget av
disse varierer noe fra enhet til enhet. Det som imidlertid fremstår som en vesentlig svakhet er
oppfølging og evaluering av disse. Alle enhetslederne som er intervjuet svarer at det i noen
grad eller i mindre grad gjennomføres oppfølging eller evaluering av måloppnåelse. Når det
kommer til budsjettmål fremkommer det tydelig at det foreligger utstrakt forståelse for
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økonomiske målsettinger for inneværende år. Det er etter revisjonens vurdering grunn til
bekymring når flere enhetsledere i liten grad har tro på at dette er mål som er mulig å nå. En
slik indikasjon tyder på at det ikke er sammenheng mellom tildelt økonomisk ramme og
økonomiske målsettinger, men om dette er tilsiktet har ikke revisjonen grunnlag for å vurdere.
Lederavtaler er etter revisjonens vurdering et viktig og forpliktende dokument som i stor grad
er avklarende i forhold til de krav og forventninger som knyttes til enhetsleders etterlevelse av
ønskede holdninger, forpliktelser og måloppnåelse. Det er etter revisjonens vurdering viktig at
Grimstad kommune sikrer at alle enhetsledere har en gyldig lederavtale hvis det er slik at
dette er intensjonen. En etablert praksis for lederavtaler bør også være avklarende for om
konstituerte enhetsledere skal ha lederavtale.
I et helhetlig perspektiv er det grunn til bekymring knyttet til skriftliggjøring av ansvar og
myndighet spesielt på enhetsledernivå i Grimstad kommune. Revisjonens inntrykk er at det er
en utbredt bevissthet omkring hva som er handlingsrommet vedrørende beslutninger som
påvirker økonomien, men at denne bevisstheten i liten grad følger av rutiner, men mer som
følge av hva som er budsjettmessig dekning for. Dette er i tråd med anvisningsreglementet,
men er det eksempelvis et godt økonomisk handlingsrom kan det ikke forsvares at det gjøres
kjøp av tjenester som ikke er i tråd med foreslåtte fullmaktsmatrise. Ved enkelte enheter er det
videredelegert fullmakter til fagledere knyttet til anvisning, noe som heller ikke harmonerer
med fullmaktsmatrisen.
Revisjonen har en opplevelse av at det på de ulike enhetene er utstrakt lojalitet mellom
enhetsleder og fagledere om forhold som angår økonomiske beslutninger og at disse er
innenfor det budsjettmessige handlingsrommet. Det bør til tross for dette utarbeides skriftlige
rutiner omkring ansvar og myndighet mellom disse nivåene for å skape forebyggende
forståelse av hvem som har hvilket ansvar og hvilken myndighet. Det er også av stor
betydning at det foreligger skriftlige rutiner i de tilfeller det forekommer uregelmessigheter
hvor ansvar skal plasseres.
Revisjonen registrerer at det er etablert ulike krav i kommunens policy for internkontroll til
hvordan informasjon og kommunikasjon skal innrettes i Grimstad kommune. Det er imidlertid
vanskelig å se at dette er skriftliggjort gjennom rutiner, men gjennom intervjuer med
enhetsledere og kommunalsjef er det flere indikasjoner på at det i utstrakt grad legges til rette
for god informasjonsflyt mellom sektorledelse og enhetsnivå. Dette bekreftes også i intervjuer
med flere enhetsledere som utdyper at det har vært en positiv utvikling knyttet til
kommunikasjon mellom enhetsledere og sektorledelse ved kommunalsjef.
Naturlig nok fremkommer det i spørreundersøkelsen at det er bedre flyt av informasjon
mellom enhetsleder og fagleder enn det er mellom enhetsleder og det politiske nivå,
administrasjonen og sektorledelse. Dette er etter revisjonens syn naturlig tatt i betraktning
desentralisert lokalisering og den daglige kontakt som pågår på enhetene. Det er etter
revisjonens syn knyttet en oppfatning om det som kan synes å være en positiv utvikling med
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hensyn til informasjon og kommunikasjon mellom de ulike organisatoriske nivåene i
kommunen hvor også oppfølgingsmøter utgjør en viktig faktor.
Forholdet mellom bestillerenheten og enhetene er i rapporten omtalt i tilknytning til flere av
forutsetningene. Sett i lys av bestiller-utfører modellen er det tydelige grenser for ansvar og
myndighet. Alle vedtak og beslutninger tatt av bestillerenheten har en økonomisk konsekvens
for enheten som skal utføre tjenesten. Allikevel vurderer revisjonen at en slik ansvarsfordeling
er et særlig risikoområde i et økonomistyringsperspektiv, ettersom enheten som gjør vedtak i
utgangspunktet ikke bærer den økonomiske konsekvensen av vedtaket. En slik modell
forutsetter, etter revisjonens perspektiv, at det foreligger en felles oppfatning om forholdet
mellom vedtak og økonomi. I tillegg til at utfører reelt må settes ressursmessig i stand til å
iverksette vedtakene som fattes. Det er fra enhetsnivå gitt signaler om at det kunne vært noe
mer dialog for å finne mer effektive løsninger for vedtak. Konkret pekes det på avlastning og
prioriteringer knyttet til hvilke dager dette gis. Det er etter revisjonens vurdering økonomisk
sett helt avgjørende med god dialog mellom bestillerenheten og enhetene, noe som igjen
sikrer effektiv tjenesteutførelse.
Samlet sett opplever revisjonen at enhetsledere i vesentlig grad har god forståelse for hva som
er det mest nærliggende styringsverktøyet knyttet til egen drift. Gjennomgående opplever
revisjonen at det er utstrakt bevissthet omkring overholdelse av årsverksramme og de
konsekvenser som følger av dette. Revisjonen har ikke grunnlag for å gi en nærmere
vurdering av vikarbruken i Grimstad kommune og hvordan dette påvirker økonomien til den
enkelte enhet, men de svarene revisjonen får på spørsmål omkring dette foreligger det
fornuftige refleksjoner hos enhetsledere. Det er også et utstrakt fokus på sykefravær og god
forståelse for at dette er en kostnadsdriver som skal reduseres.
Årsverksstyring er underlagt politisk godkjenning med hensyn til justeringer i rammen.. Sett i
lys av at årsverk er den mest vesentlige kostnadsdriveren innen helse og omsorg oppfattes en
slik styring fornuftig og revisjonen ser dette som en hensiktsmessig måte for å etablere
kontroll med årsverksutviklingen. Bruken av årsverk er etter revisjonens syn et forhold som
bør ha et overvåkende fokus sett opp mot hvordan utviklingsforholdet har vært mellom
bruken av faste ansatte og bruken av midlertidige ansatte. Et ensidig fokus på utviklingen
blant faste årsverk har liten verdi så lenge dette ikke ses i sammenheng med utviklingen i
bruken av midlertidige ansatte.
Revisjonen vil imidlertid peke på at det sett i lys av det pågående arbeidet som er uttalt knyttet
til organisasjonsutvikling i sektor for helse og omsorg kan det være en fordel for
organisasjonen å holde andel faste ansatte nede inntil ny organisering er vedtatt da dette vil
gjøre organisasjonen mer fleksibel for omstilling. Det er også et faktum at kommunen har
brukere med midlertidige vedtak som ikke i samme grad krever bemanning på lang sikt og det
vil i slike tilfeller være nærliggende med bruk av tidsavgrensede kontrakter for tilsvarende
periode som vedtaket strekker seg.
Budsjettering av årsverk er tidligere omtalt og det vil for økonomistyringen være avgjørende
at arbeidet med budsjettering av lønnskostnader gjennomføres på en presis måte. Flere
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enhetsledere har i intervjuer knyttet usikkerhet til realismen i budsjettmidler som grunnlag for
å dekke vikarbehov. Det vises i denne sammenheng til svakheter med ressursfordelingsmodellene.
Revisjonen opplever at faglig støtte er behørig belyst det siste året gjennom behovsanalysen
og de resultater som fremkom av denne, noe som også ble forelagt kommunestyret. Det vil
alltid være utfordringer knyttet til i hvilken grad det skal gis faglig støtte fra sentraliserte
støttefunksjoner basert på nøye vurderinger av kapasitet og behov.
Revisjonens vurdering er at Grimstad kommune nå er på god vei til å reetablere et system for
faglig oppfølging som tidligere har eksistert med gode erfaringer. Basert på de signaler
revisjonen har fått fra både rådmann, sektorledelse og enhetsledere er det tydelig at det
eksisterer en oppfatning av bedret samhandling spesielt innenfor økonomiområdet. Dette
settes i sammenheng med at flere enhetsledere peker på at det tidligere år ble gjennomført
jevnlige møter mellom spesielt økonomi og enhetene, men at dette opphørte i 2017, men nå
skal gjenopptas med faste møter i 2018 hvor også HR og øvrige støttetjenester etter behov
involveres.
Revisjonen anser det som positivt at kommunen selv ser behovet for en snarlig
implementering av fullmaktsmatrisen, men stiller seg kritisk til at dette har tatt så lang tid som
det har og at det heller ikke foreligger noen klar plan for når og hvordan denne skal
implementeres. Både fullmaktsmatrisen og policy for internkontroll er viktige rutiner som
etter revisjonens vurdering på en effektiv måte kan øke kvaliteten på arbeidet med
økonomistyring i enhetene. En slik forutsetning baseres på at det gjennom oppfølgingsmøter
legges til rette for rapportering, oppfølging og evaluering av innholdet.
For de fleste enhetsledere fremstår tertialrapportering som kjent og fast punkt for
rapportering. Det er imidlertid sett i et internkontrollperspektiv viktig med noe hyppigere
rapporteringspunkter blant annet for å raskt kunne rapportere risiko og være mer proaktiv i sin
tilnærming til økonomisk utvikling fremfor kontroll basert på regnskapstall som anses mer
avdekkende enn forebyggende.
Revisjonen opplever at det er noe usikkerhet knyttet til rapportering blant enhetsledere innen
økonomisk internkontroll. Basert på at den øverste administrative ledelse, herunder
sektorledelse, bør ha et ønske om pålitelig økonomisk rapportering fra enhetsledere er ikke
revisjonen overbevist om at dagens rapporteringsrutiner er tilfredsstillende. Svar på de
spørsmål som er stilt gir indikasjoner på at ikke alle enhetsledere er like godt kjent med
rapporteringsrutiner og ansvar for rapportering.
Grimstad kommune har gjennom policy for interkontroll i høy grad skapt et grunnlag og en
forståelse for effektiv rapportering knyttet til internkontroll ved at denne integreres med den
øvrige rapportering. Revisjonen merker seg spesielt at forhold omkring risiko umiddelbart
skal rapporteres i linjen. Rapportering kan etter revisjonens vurdering på en effektiv måte
integreres med øvrig rapportering knyttet både til månedlige oppfølgingsmøter,
tertialrapportering og årlig rapportering knyttet til planprosesser.
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I et internkontrollperspektiv er tilstrekkelig kompetanse avgjørende for at arbeidsoppgaver
både knyttet til økonomistyring og internkontroll utføres på en effektiv og korrekt måte.
Revisjonen har ikke noe godt grunnlag for å kunne vurdere Grimstad kommunes rutiner for
opplæring av nye enhetsledere, men gjennom intervjuer fremkommer det informasjon som
indikerer at det kan foreligge svakheter knyttet til opplæring av konstituerte enhetsledere
spesielt knyttet til arbeidsoppgaver med økonomistyring.
Grimstad kommune omtaler kompetanse i sin policy for internkontroll, men denne retter seg i
det vesentligste mot at enhetsledere skal sikre kompetanse blant fagledere og medarbeidere.
Det er flere forhold som er av betydning for at tilstrekkelig kompetanse blant enhetsledere
sikres. I sammenheng med dette fremheves innføring av teknisk understøttelse i form av ITsystemer for budsjettering og rapportering. Videre knyttes det usikkerhet til forståelse og
utførelse av oppgaver knyttet til internkontroll.
Samlet sett tegner det seg et bilde av at Grimstad kommune må etablere rutiner for å sikre at
enhetsledere gis nødvendig kompetanse for utførelse av oppgaver knyttet til økonomistyring
uavhengig av hva de selv mener er nødvendig. Flere enhetsledere har overfor revisjonen uttalt
at det ikke er nødvendig med økonomisk kompetanse for å løse de oppgaver de er gitt som
enhetsleder. Dette i seg selv er etter revisjonens vurdering en svakhet.
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6.

REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER

6.1

KONKLUSJON

Revisjonen registrerer at det i det store og hele eksisterer en positiv opplevelse blant
enhetsledere omkring hvordan budsjettprosessen for budsjett 2018 ble gjennomført. Det har
fremkommet flere forhold og områder der det eksisterer potensiale for forbedringer, men dette
anses som en naturlig følge av at det nå i høyere grad er lagt til grunn involvering av
enhetsnivå enn tidligere. Områder for forbedringspotensialer som er pekt på er blant annet
knyttet til informasjon, forutsigbarhet og involvering på spesifikke stadier i budsjettprosessen.
På den andre siden er det etter revisjonens syn udelt positivt med mer involvering all den tid
dette anses å være mer forpliktende når det kommer til økonomistyring ved at det gjennom
involvering antas å skape mer eierskap til budsjettrammer.
Revisjonen opplever at rådmannen i høy grad har tatt et eierskap til sitt ansvar for å utarbeide
et budsjett i tråd med de forventinger som legges til grunn i kommuneloven. Revisjonen
legger dette til grunn som følge av de prosesser hun har drevet gjennom i forkant av
budsjettprosess hvor hun har etablert et bilde av hvilke utfordringer kommunen står ovenfor
både knyttet til budsjettprosessen, men også sett opp mot økonomistyring hvor behov for
fagstøtte ble analysert. Samlet sett har dette også vært nyttig for revisjonens arbeid da det har
vært mulig å vurdere arbeidet som er gjennomført sett opp mot etablerte forventninger,
målsettinger og behov.
I generelle trekk kan det synes som tidligere tilnærminger til budsjettering har vært preget av
knappe rammer og således en form for disiplinering knyttet til enhetenes bruk av økonomiske
midler. Dette tydeliggjøres ved at det har vært hyppig bruk av budsjettmessige justeringer
knyttet til tertialrapporteringer. «Nedenfra og opp» tilnærmingen kan være en form for
budsjettering som kan være fornuftig å bruke for å skape et realistisk bilde av virksomhetens
driftskostnader på et gitt tidspunkt. Revisjonen har derimot ikke grunnlag for å vurdere om
dette ble gjort på et riktig tidspunkt i 2017, men opplever gjennom intervjuer og
dokumentasjon at det foreligger indikasjoner på at dette arbeidet har avdekket inkonsistens
mellom antatte kostnader og faktiske kostnader til drift, særlig med hensyn til
årsverksrammer.
Kritikken mot gjentakende «nedenfra og opp» budsjettering vil være risikoen for at krav til
effektivisering og kutt viskes ut gjennom tilsvarende økte budsjettkrav fra enhetene. Det
foreligger også en risiko for at rendyrket «nedenfra og opp» budsjettering kan medføre at det
bygges økonomiske buffere på enhetsnivå som igjen kan danne rom for mindre handlingsrom
for politisk prioritering av disponible økonomiske midler. Revisjonen registrerer i denne
sammenheng av budsjettdokumentene for 2018 at de kutt som tidligere var lagt inn er
reversert som følge av at budsjettering «nedenfra og opp» har synliggjort at det ikke er mulig
å realisere disse kuttene.
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Revisjonen har i sin gjennomgang av kommunens budsjettdokumenter registrert at det er
ustrakt bruk av risikovurderinger og at det er gjort gode vurderinger omkring dette for flere
enheter i helse- og omsorgssektoren. Det som imidlertid har vært vanskelig å bringe på det
rene er hvilke tiltak som er satt inn for å redusere risiko da dette i liten eller ingen grad er
omtalt. I et internkontrollperspektiv skal tiltak settes inn med den hensikt å redusere risiko og
effekten av disse tiltakene kan måles gjennom i hvilken grad risiko reduseres eller i beste fall
elimineres. Tettere oppfølging av enhetene gjennom oppfølgingsmøter kan være et godt
eksempel på tiltak i denne sammenheng.
Budsjettering av årsverk er av vesentlig betydning både i lys av budsjettets realisme, men
også sett opp mot presisjon med bakgrunn i den relativt omfattende bruken av midlertidige
tilsettinger som fremkommer av siste års HR-tall. Nå er ikke bruken av midlertidige ansatte
innen helse- og omsorgssektoren noe nytt eller revolusjonerende isolert sett, men korrekt
budsjettering av årsverk er av avgjørende betydning for å etablere korrekte økonomiske
rammer for driften. Av de forelagte tall registrerer revisjonen at utviklingen i bruken av
midlertidige ansatte forholdsmessig har en større økning enn faste ansatte de seneste år som
sett i sammenheng med synkende sykefravær skaper noe usikkerhet til realismen i
årsverksbudsjettering.
En utilsiktet konsekvens av rigid årsverksstyring kan være at enhetsledere som følge av
begrensninger i tildelt årsverksramme finner andre løsninger enn faste tilsatte gjennom
eksempelvis økt bruk av midlertidige tilsatte og/eller kjøp av tjenester. En årsverksramme
som i liten grad harmonerer med faktiske totalt forbrukte årsverk har liten verdi og det vil
være nærliggende å tro at realismen ved budsjettering også kan bli svekket. Revisjonen
presiserer at det er forhold omkring rapportering av årsverkstall som kan skape usikkerhet til
faktiske kostnader hvis det kalkuleres inn forhold omkring refusjoner knyttet til
rettighetsbaserte permisjoner (foreldrepermisjon mm) og langtidssykefravær.
I tilnærmingen til å søke svar på problemstilling 2 etablerer revisjonen en del forutsetninger
for god økonomistyring. Disse forutsetningene er belyst ved gjennomgang av forelagt
dokumentasjon og ikke minst gjennom de intervjuer revisjonen har hatt med øverste
administrative ledelse, nøkkelpersonell i støttetjenester, sektorledelse og ikke minst
enhetsledere. Samlet sett har datainnsamlingen gitt revisjonen et godt grunnlag for
vurderingen av de ulike forutsetningene.
Det er flere forhold ved gitte forutsetninger for god økonomistyring som for revisjonen
oppleves som tilfredsstillende, men det er imidlertid enkelte forhold som vies mer
oppmerksomhet grunnet den risiko disse danner et bilde av. I denne sammenheng er det
naturlig å trekke frem forholdet omkring ledelse hvor flere enhetsledere opplever det som
utfordrende å finne tilstrekkelig tid i den daglige utøvelsen av ledelse. Det er imidlertid gitt
indikasjoner av rådmannen på at det skal ses nærmere på en økt administrative rendyrking av
faglederrollen slik at dette kan bidra til frigjøring av tid for enhetsleder. Videre er det direkte
bekymringsfullt at et flertall enhetsledere i liten grad opplever at det gjennomføres evaluering
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av måloppnåelse all den tid sektoren har etablert et omfangsrikt sett av mål fordelt på
enhetene.
Gjennom utarbeidet dokumentasjon som policy for internkontroll og fullmaktsmatrise har
Grimstad kommune på mange områder lagt til rette for en enkel forståelse av ansvar og
myndighet på de ulike nivåene i organisasjonen. Det er etter revisjonens vurdering en
betydelig svakhet at arbeidet som ble startet i 2012 med denne dokumentasjonen fremdeles
ikke på noen nivåer av organisasjonen oppfattes implementert. Samlet sett vil denne
dokumentasjonen ved implementering sette forventede rammer for utøvelse og beslutninger
av økonomisk art. Revisjonen opplever gjennom intervjuer med enhetsledere at det eksisterer
en utbredt lojalitet mellom enhetsledere og øvrige beslutningstakere i enheten, men at det i
liten grad er skriftliggjort ansvar og myndighet knyttet til beslutninger som i en eller annen
grad kan påvirke enhetens økonomi.
Revisjonen opplever samlet sett at det blant enhetsledere er god forståelse for eksisterende
styringsverktøy i kommunen. Det er etter revisjonens oppfatning utstrakt forståelse for
årsverksrammer og de utfordringer som følger av dette både med hensyn til spesielt
sykefravær og bruk av vikarer som naturlig nok anses som en vesentlig kostnadsdriver.
Enkelte enheter opplever utfordringer knyttet til eksisterende ressursstyringsmodeller og da
spesielt til utregningen for bruk av vikarer. Dette er imidlertid forhold sektorledelsen i
intervjuer med revisjonen selv har pekt på som et område som har behov for gjennomgang.
Revisjonen registrerer at det eksisterer en positiv oppfatning omkring utviklingen av
tilrettelegging av informasjon og kommunikasjon i sektoren og med den øvrige
administrasjonen. Flere peker på at det i større grad stimuleres til å fremme saker og
synspunkter som er av betydning for den økonomiske styringen i enhetene, samtidig som at
det oppfattes udelt positivt med større involvering i utarbeidelsen av budsjett som senere skal
danne grunnlag for tilfredsstillende økonomistyring.
Forholdet mellom bestillerenheten og enhetene er organisert etter en bestiller-utfører
modellen, med tydelige grenser for ansvar og myndighet. Alle vedtak og beslutninger tatt av
bestillerenheten har en økonomisk konsekvens for enheten som skal utføre tjenesten.
Revisjonen anser en ansvarsfordeling er et særlig risikoområde i et
økonomistyringsperspektiv, ettersom enheten som gjør vedtak i utgangspunktet ikke bærer
den økonomiske konsekvensen av vedtaket. Det er pekt på et forbedringspotensiale knyttet til
dialog mellom bestiller og utfører for å finne mest mulig effektive iverksettinger av vedtak.
En reetablering av oppfølgingsmøter er etter revisjonens syn nødvendig og positivt for å sikre
alle de forutsetninger revisjonen har lagt til grunn for god økonomistyring. Sett opp mot
kompetanse blant enhetsledere i forhold til økonomistyring bør oppfølgingsmøter også kunne
være en arena for læring og utvikling med rom for å ta opp usikkerhet og risiko. Videre vil
slike møter også kunne danne rammen for etablering av et fastsatt sett av rapporteringsrutiner.
En rask implementering av policy for internkontroll og fullmaktsmatrise, samt hyppig
gjennomføring av oppfølgingsmøter vil danne et solid grunnlag for å kunne imøtekomme gitte
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forutsetninger for tilfredsstillende økonomistyring. Oppfølgingsmøtene vil være en
forpliktende arena både for sektoren, men også aktuelle støttetjenester. Oppfølgingsmøter som
med rette innhold, god dokumentasjon knyttet til ansvar og oppfølging og rom for læring vil
langt på vei kunne danne grunnlag for å imøtekomme de forutsetninger revisjonen har etablert
for tilfredsstillende økonomistyring.
6.2

ANBEFALINGER

Revisjonen har følgende anbefalinger:
- Årsverksstyring fremstår i budsjettsammenheng som et av de mest sentrale politiske
styringsverktøyene for helse- og omsorgssektoren. For å i størst mulig grad sikre
realistisk budsjettmessig beslutningsgrunnlag, anbefaler revisjonen at
administrasjonen etablererer et mer detaljert og forståelig personalbudsjett som i større
grad konkretiserer innholdet i budsjetterte årsverk og som viser planlagt bruk av
midlertidige tilsatte
- Basert på forelagt årsverksutvikling er det revisjonens anbefaling at Grimstad
kommune etablerer tilstrekkelige rapporteringsrutiner som kan ivareta en
tilfredsstillende årsverksstyring, hvor forholdet mellom budsjetterte årsverk og
faktiske forbrukte årsverk som minimum bør fremgå
- Revisjonen anbefaler at Grimstad kommune umiddelbart iverksetter implementering
av dokumentasjon og rutiner som kan danne rammer for kommunens beskrivelser av
internkontroll, fullmakter, ansvar og myndighet
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6.3

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannen har sett frem til denne forvaltningsrevisjonsrapporten for å få faktabasert
kunnskap og innspill til veien videre for å forbedre økonomistyring og budsjettprosess i
kommunen.
Rådmannen merker seg mangel på risikodempende tiltak, oppfølging og presisering av
innsparingskrav og oversikt på årsverksvekst og –styring. Det er startet gjennomgang av
ressursstyringsmodellen og bestiller/ utførermodellen for å forbedre forutsigbarhet og
økonomisk kontroll i tjenesten.
Forvaltningsrevisjonen peker på lederrollen og ansvaret den enkelte leder har for kontroll og
styring. Enhetslederne har pr i dag hatt ledersamtaler og hatt gjennomgang av gjeldende
fullmaktsmatrise med kommunalsjef for helse og omsorg. Lederavtalene suppleres med
avtalte tiltak før signering.
Rådmannen takker for godt samarbeid og vil sikre at foreslåtte tiltak blir omsatt til rutiner og
praksis.

Vennlig hilsen
Tone Marie Nybø Solheim
Rådmann
37 25 0670 / 908 39 402
www.grimstad.kommune.no
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8.

VEDLEGG

Intervju med rådmannen i Grimstad – budsjettering og økonomistyring
1.

Kan du si litt om hvordan du opplevde budsjettprosessen i Grimstad kommune da du begynte her og
hvordan har du opplevd at denne har endret seg i år?
a. Opplever du dette som en involverende prosess – kommunalsjefer - enhetsledere?
b. Hvordan involveres de ulike nivåene i organisasjonen?
c. På hvilken måte danner foregående års resultater grunnlag for utarbeidelse av budsjett?
i. Eksempelvis gjentakende budsjettoverskridelser i h&o; får dette konsekvens
påfølgende år?
d. Styrer enhetene i Grimstad kommune på budsjett, og på hvilken måte mener du budsjettet
danner grunnlag for god økonomistyring?
e. Ser du noen ytterligere forbedringspotensiale for budsjettarbeidet i Grimstad kommune?

2.

Hva er ledelsens forventninger til god økonomistyring? Er dette etablert i skriftlig form eksempelvis
gjennom rutiner, verdier, definisjoner el?
a. Rammebetingelser: Hvilke rammer etablerer den øverste administrative ledelse med hensyn til
sektorene? Er det ytre rammer som danner betingelser? Staten, AKST, IKT-AGDER?
b. Rutiner; Kan du si litt om de rutiner dere har etablert for å sikre tilfredsstillende
økonomistyring? Dette kan være rutiner for økonomistyring, internkontroll etc.
c. Ledelse; hvilke forventninger har den øverste administrative ledelse til økonomisk ledelse
blant enhetsledere? Hvilke konsekvenser får merforbruk for en leder? Har kommunen fokus på
lojalitet blant ledere til budsjett?
d. Rapportering; en viktig forutsetning ved delegering er tilbakerapportering. Opplever du at det i
tilstrekkelig grad rapporteres tilbake på økonomi fra enhetene? Oppdages avvik i tide?
Hvordan understøttes rapportering av datasystemer?
e. Målsettinger; revisjonen erfarer at målsettinger for 2018 er etablert før budsjettet er vedtatt.
Hvilken sammenheng er det mellom målsettinger og budsjettarbeid når dette legges til grunn?
f. Kompetanse; ser den øverste administrative ledelse noen utfordringer knyttet til enhetslederes
kompetanse for forvaltning av budsjett og hvordan sikres det tilstrekkelig kompetanse blant
enhetsledere på forvaltningsområdet?
g. Styringsverktøy; hvilke styringsverktøy legger den øverste administrative ledelse til grunn for
økonomistyringen i Grimstad kommune?
h. Fagstøtte; revisjonen registrerer at det er gjennomført en kartlegging i forhold til fagstøtte til
enhetene. Hvilke tanker gjør den øverste administrative ledelse seg omkring den mangel på
støtte flere enheter opplever, eksempelvis innen økonomi?

3.

Hvilke risikovurderinger legger den øverste administrative ledelse til grunn for budsjettoppnåelse innen
H&O i 2018, og er bruken av risikovurderinger fulgt opp av tiltak?

4.

Har du noen konkrete oppfatninger om hva som kan være årsaken til budsjettoverskridelser innen H&O
de siste årene? Hva mener du skal til for at H&O skal oppnå balanse mellom budsjett og regnskap?

Intervjuguide økonomisjef – FR budsjettering og økonomistyring H&O
Tilstede:
Økonomisjef
forvaltningsrevisor, Magnus B. Solsvik, og
trainee og siviløkonom Mona Igland
Tid og sted
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1.

Hva opplever du er den viktigste forskjellen mellom tidligere budsjettering og budsjettering for 2018?
a. Kan du utdype styrker og svakheter ved de ulike måtene budsjettprosessen er organisert?

2.

Er du kjent med den behovsanalysen som ble lagt frem for KS i januar i 2017? Forventninger omkring
støttetjenester og enhetenes behov for oppfølging ...
a. Hvordan var oppfølging av enhetenes økonomistyring og budsjettstyring organisert i 2016 og
tidligere år?

3.

Flere av de revisjonen har snakket med oppfatter at det er mer realisme knyttet til budsjett for 2018 enn
tidligere år.
a. Hva er etter din mening den største forskjellen mellom tidligere rådmenn og nåværende
rådmann i forståelse av tilnærming til realistisk budsjett?

4.

Revisjonen legger til grunn at involvering av enhetsledere knyttet til budsjett gir større eierskap til
tildelt ramme. Flere av de enhetsledere revisjonen har intervjuet opplever å ha fått større involvering i
budsjettprosessen knyttet til budsjett 2018.
a. I hvilken grad la tidligere rådmenn til grunn involvering i tidligere budsjettprosesser?

5.

Hva er etter din oppfatning den største utfordringen for Grimstad kommune knyttet til inneværende års
budsjett?

6.

Det foreligger indikasjoner på at policy for internkontroll ikke er implementert i Grimstad kommune.
Dette er en policy som ble vedtatt tilbake i 2015.
a. Hva er dine tanker om manglende implementering av internkontroll i Grimstad kommune?
b. Mener du at det foreligger konkrete negative konsekvenser av manglende implementering?

7.

Det samme gjelder vedtatte fullmaktsstruktur som også i manglende grad er implementert på tross av at
denne ble etablert i 2013.
a. Hva er dine tanker omkring dette?

8.

Revisjonen har utfordringer med å finne en forklarende variabel knyttet til den økende bruken av penger
i H&O, men ser et forhold som kan peke seg ut som en mulig årsaksforklaring:
a. Økning av midlertidige årsverk (tidsavgrensede) har økt mye siden 2014, nær en dobling. Har
du noen erfaring som kan belyse dette forholdet?

9.

For enheter innenfor sykehjem og hjemmebaserte tjenester benyttes ressursfordelingsmodeller ved
budsjettering av årsverk.
a. Hva er årsaken til at denne ikke har endret seg på flere år?

10. Revisjonen stiller da spørsmål ved hvordan kommunen har budsjettert for tidsavgrensede og variable
årsverk for de enheter som ikke benytter ressursfordelingsmodeller?
Videre stiller revisjonen spørsmål ved budsjettering av tidsavgrensede og variable årsverk for de enheter som
benytter ressursfordelingsmodeller. Blir dette budsjettert etter tildelingsmodellen «Fastlønn med turnustillegg x
10+2+2»?
Annet:
Intervjuguide – kvalitetssjef - FR budsjettering og økonomistyring H&O
1.

Kan du si litt om de erfaringer du gjorde som kommunalsjef h&o med hensyn til budsjettprosess
a. Hvordan ble dette organisert med hensyn til involvering og oppbygning?
b. Hva er din oppfatning omkring årsaker for de overskridelser som fant sted
c. Opplevde du at det forelå tilstrekkelig realisme i budsjettet
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d.

Har du kjennskap til hvordan budsjettprosessen er nå og hvordan denne skiller seg fra tidligere
år?

2.

Kan du fortelle litt om de omstillingen i pleie og omsorgstjenestene som ble gjennomført i 2014?
a. Hvilke effekter var forventet av dette og hvilke effekter har man sett i ettertid?
b. Hvordan kan økende kostnader påfølgende år forklares?
c. Forelå det klare målsettinger? En slags sluttstatus?

3.

Hvordan opplevde du hvordan underlagte enheter håndterte den daglige økonomistyringen?
a. Kompetanse til å utføre god øk styring
b. Fullmakter
c. Informasjon og kommunikasjon
d. Lojalitet til beslutninger tatt av ledelsen (politisk og administrativt)
e. Samhandling tverrfaglig mellom bestillerenheten og de enheter som dette fikk konsekvenser
for
f. Opplevde du at det var tilstrekkelig med rutiner som dannet grunnlag for god økonomistyring?
g. Hvilke behov er det for ledelse for å lykkes med god økonomistyring?
h. Hvordan opplevde du at sektoren ble gitt støtte av ulike faginstanser, hr øk osv
i. Forelå det gode styringsverktøy sett fra en kommunalsjefs ståsted?
i. Er disse formalisert fra øverste administrative ledelse eller etableres disse på enhet og
ulikt mellom enheter?
j. Rapportering – hvilke krav påla du som kommunalsjef i forhold til rapportering? Så du verdien
i tilbakerapportering? Hvordan var organiseringen av rapporteringen?
k. Ble det etablert målsettinger som dannet grunnlag for økonomisk styring?
i. Deloitte rapport 2013 – peker på at mål ble satt før budsjett og således ikke
sammenheng mellom tildelte midler og mål som var satt…
ii. Mål er ikke knyttet til sektorens budsjettrammer og de viser i liten grad fokusområder
sektoren skal de nærmeste årene.

4.

Vi er kjent med at du har arbeidet målrettet mot økt pålitelig rapportering satt i sammenheng med
internkontroll.
a. Kan du si litt om dette arbeidet?
b. Hvorfor så dere et behov for dette?
c. Hva mener GK at dette kan ende opp med?
d. I KU Grimstad den 14. desember ble det uttalt at dere har kommet langt med arbeidet knyttet
til målsettingskategorien overholdelse av lover og regler… Hvordan er dette implementert?
e. I hvilken grad opplever du at enhetene har forståelse for internkontroll og viktigheten av dette
med hensyn til økonomi

Intervjuguide for økonomer / støttetjenester – FR budsjettering og økonomistyring H&O
Tilstede:
Forvaltningsrevisor, Magnus Bjarte Solsvik
Trainee – sivøk, Mona Igland

Tid og sted:
1.

Kan du innledningsvis si noe om din rolle knyttet til budsjettsprosess i år sammenlignet med tidligere?
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2.

Kan du fortelle om hvordan du har opplevd budsjettprosessen i GK nå og tidligere år?
a. Hva mener du er den største forskjellen på gjennomføringen?

3.

Hvilke ansvarsroller foreligger i budsjettprosessen? Hvem har ansvar for hva? Er dette på noen
beskrevet gjennom rutiner?

4.

Hvordan har kommunens tjenesteenheter blitt involvert i budsjettprosessen?

5.

Hvordan henter dere inn og samler styringsinformasjon i budsjettprosessen?

6.

Hvordan sikrer kommunen at budsjettet blir fullstendig og realistisk?
a. Bruk av budsjettverktøyet, Arena?
b. Analyser?
c. Risikovurderinger?
d. KOSTRA-data?
e. Ressursstyringsmodell?

7.

Opplever du at kommunalsjefer, enhetsledere og fagledere har tilstrekkelig kompetanse til å gi
tilstrekkelig styringsinformasjon for budsjettprosessen?
Er du involvert i oppfølgingsmøtene med enhetene?
a. I hvilken grad opplever du at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse til å utøve god
økonomistyring?
b. I hvilken grad opplever du at xledger legger til rette for god økonomistyring?
c. I hvilken grad opplever du at det eksisterer tilstrekkelig kompetanse til systemet?
Er du kjent med den behovsanalysen som ble lagt frem for KS i januar i år?
a. Forventninger omkring støttetjenester og enhetenes behov for oppfølging….

8.

9.

10. Eksisterer det et dokument som omhandler Grimstad kommunes styringssystem?

Intervjuguide kommunalsjef H&O - FR budsjettering og økonomistyring H&O
Tilstede:
Forvaltningsrevisor, Magnus Bjarte Solsvik
Trainee – sivøk, Mona Igland
Tid og sted:

Generelt

Spørsmål

Svar

1.
Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling som
kommunalsjef?
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Del 1 Budsjettprosessen

Spørsmål

Svar

Har du i budsjettprosessen for budsjett 2018 bidratt
med informasjon og data?

Ja, nei, vet ikke

2.
2a: åpent spørsmål
2b, c og d: I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært liten grad.

Hvis ja;
a.
b.
c.

d.

Hvilken type informasjon og data?
Opplever du å ha de riktige verktøyene for å
utarbeide dette?
Får du hjelp og fagstøtte til å utarbeide
denne informasjonen av støttetjenester eller
rådmann?
I hvilken grad bistår enhetslederne i din
enhet med denne informasjonen og dataen?

3.
Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
kommunalsjef, og andre i din sektor som bistår i
budsjettprosessen, har tilstrekkelig kapasitet (tid) for
å sikre tilfredsstillende informasjon og data i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke

Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
kommunalsjef, og andre i din sektor som bistår i
budsjettprosessen, har tilstrekkelig kompetanse for å
sikre tilfredsstillende informasjon og data i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke

I hvilken grad føler du deg tilstrekkelig involvert i
budsjettprosessen?

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

I hvilken grad opplever du at enhetsledere blir
involvert i budsjettprosessen?

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

Har du et ønske om å bli ytterligere involvert i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke

I hvilken grad fikk du tilstrekkelig informasjon i
budsjettprosessen?

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.
Er det elementer i budsjettprosessen i 2017 du mener
ikke fungerer eller burde vært bedre? Hvis ja; hvilke?
10. Påstand:
Jeg er godt kjent med de forutsetninger og
prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelse av
sektorens og enhetenes budsjett.

Ja, nei, vet ikke

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

Rammer
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplever du at budsjett for 2018 er realistisk med
hensyn til driften av din sektor?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Er budsjettet utarbeidet på en slik måte at de mål og rammer
kommunen har satt seg kan bli overholdt? Da spesielt med tanke på
rådmannens krav om ingen røde tall i helse- og omsorgsektoren i
2018.

Ja, nei, vet ikke.

11.

12.

13. Etter din mening, er det noen utgifter og/eller inntekter i budsjett
2018 som ikke er tatt med, men som burde ha vært med?

Ja, nei, vet ikke.

Del 2.1 Økonomistyring

Styringssystem
Spørsmål

Svar

Opplever du at det er sammenheng mellom sektorens og/eller
enhetenes målsettinger og budsjett?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad opplever du at måloppnåelse evalueres?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du sektoren og enhetenes drift er tilpasset
fastlagte rammer og krav?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

1.

2.

3.
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4.
I hvilken grad benytter du budsjett når du foretar beslutninger i
sektoren som påvirker det økonomiske resultatet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du at enhetslederne gjør beslutninger etter samme
målsettinger som deg som sektorsjef?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad opplever du et eierskap til budsjett for sektoren
basert på de erfaringene du gjorde i budsjettprosess for budsjett
2018?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

5.

6.

Styringsverktøy
Spørsmål

Svar

Hvilke styringsverktøy danner grunnlag for dine beslutninger i
sektoren? Eksempelvis årsvekstyring, budsjettstyring, målstyring,
annet?

Åpent spørsmål

I hvilken grad opplever du at eksisterende styringsverktøy bidrar til
tilfredsstillende økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvor stor grad opplever du at sektoren har et felles fokus på
overholdelse av budsjett?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du at budsjettet gir deg nødvendig
handlingsrom?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig planleggingsdokument.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig virkemiddel for prioritering for å
oppnå best ressursutnyttelse.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig informasjonsdokument for
beslutningstakerne i sektoren.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Fullmakt og myndighet
14.
Er du kjent med hvilke fullmakter du har knyttet til din rolle som
kommunalsjef?

Ja, nei, vet ikke.

Hvilke fullmakter har enhetslederne i din sektor? Er disse
fullmaktene skriftlig dokumentert og er de godt forankret i sektoren
som helhet?

Åpent spørsmål.

Er det gjort evalueringer og vurderinger i forhold til overholdelse
av fullmakter?

Ja, nei, vet ikke.

15.

16.

Informasjon og kommunikasjon
17.
I hvilken grad opplever du å lykkes med å gi informasjon til
enhetsledere i din sektor som er nødvendig for dem når de skal
foreta økonomiske beslutninger?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du å få den informasjonen du trenger fra
enhetslederne i forhold til sektorens økonomiske forutsigbarhet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom enhetene og
sektorledelse, og som kommunalsjef får jeg derfor den
informasjonen jeg trenger for å ha et godt bilde av sektorens
økonomiske situasjon.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom det politiske nivå,
administrasjonen og sektoren, og som kommunalsjef får jeg derfor
den informasjonen jeg trenger for å foreta nødvendige prioriteringer
innen sektoren.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

18.

19.

20.

Rutiner
Spørsmål

Svar
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21.
Er du kjent med Grimstad kommune sin policy for internkontroll og
ditt ansvar knyttet til internkontroll? Hvis ja, hvordan gjennomføres
og dokumenteres dette?

Ja, nei, vet ikke.

Eksisterer det et system for budsjettoppfølging i enheten som legger
til rette for at avvik oppdages? Herunder, gjennomføres det analyser
av budsjettavvik?

Ja, nei, vet ikke.

22.

23. Blir det iverksatt tiltak knyttet til identifiserte budsjettavvik og
andre identifiserte risikoer knyttet til økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

24.
Blir iverksatte tiltak knyttet til budsjettavvik evaluert i ettertid?

Ja, nei, vet ikke.

Vi er gjort kjent med at det i kommunen benyttes oppfølgingsmøter
hvor økonomistyring er et viktig tema. Deltar du på disse og hvis ja;
i hvilken grad opplever du at disse oppfølgingsmøtene er nyttige?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Etter din mening, gjennomføres det tilstrekkelig møter (sektorvise)
knyttet til økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

25.

26.

Rapportering
Spørsmål

Svar

Er du kjent med om det foreligger krav til rapportering innenfor
økonomisk internkontroll? Hvis ja, hvordan gjennomføres og
dokumenteres dette?

Ja, nei, vet ikke.

Foreligger det en oversikt over krav til kommunalsjefs
rapportering?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad mener du det nye rapporteringssystemet STRATSYS
er velfungerende?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du at det er god kvalitet på den rapporteringen som
foregår mellom enhetsledere og deg som kommunalsjef?

Ja, nei, vet ikke.

27.

28.

29.

30.
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31.
Hva mener du om omfanget på rapportering fra enhet til
sektornivå?

Passende, for omfattende, for lite,
vet ikke.

Ledelse
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplever du at rådmannen stiller krav knyttet til
økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Som kommunalsjef opplever jeg å ha tilstrekkelig tid til
utøvelse av lederrollen.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Hvilke forventninger har du til enhetslederne i forhold til
økonomistyring?

Åpent spørsmål.

32.

33.

34.

Fagstøtte
Spørsmål

Svar

Påstand: Dersom jeg har behov, opplever jeg god bistand fra
kommunens støttefunksjoner.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Jeg får tilbakemelding fra kommunens støttefunksjon etter
rapportering.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad får du tilstrekkelig støtte fra økonomienheten i
forbindelse med budsjettoppfølging?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

35.

36.

37.

Generelt – økonomistyring
Spørsmål

Svar

Påstand: Jeg opplever at jeg har tilstrekkelig tid til økonomisk
arbeid.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

38.
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39.
I hvilken grad mener du politiske vedtak følges opp av sektoren?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Hva mener du er de største utfordringene knyttet til økonomistyring
i sektoren?

Åpent spørsmål.

Hva mener du er avgjørende faktorer for å kunne overholde
budsjettet i sektoren?

Åpent spørsmål.

40.

41.

Del 2.2 Kompetanse
Spørsmål

Svar

Anser du økonomisk kompetanse som nødvendig for å utøve rollen
som enhetsleder?

Ja, nei, vet ikke.

1.

2.
Etter din mening; hvem har ansvaret for at enhetsledere gis
tilstrekkelig kompetanse for å utøve sitt ansvar for økonomistyring?
3.
Opplever du at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse knyttet til
økonomistyring, herunder budsjettoppfølging?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du at enhetsledere har tilstrekkelig kunnskap om hvordan
ressursinnsats og resultat henger sammen?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse for å utnytte IT-systemer
som eksisterer i kommunen som kan være nyttige verktøy for
budsjettarbeidet og økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

4.

5.

Intervjuguide ass kommunalsjef H&O FR budsjettering og økonomistyring H&O
Tilstede: ass kommunalsjef
Forvaltningsrevisor, Magnus Bjarte Solsvik
Trainee – sivøk, Mona Igland

Tid og sted:
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Generelt

Spørsmål

Svar

14.
Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling som
assisterende kommunalsjef?
15.
Kan du si litt om tidligere stillinger innen helse og
omsorg i Grimstad kommune?

Del 1 Budsjettprosessen

Spørsmål

Svar

Har du i budsjettprosessen bidratt med informasjon
og data som har blitt benyttet for å utarbeidet
budsjettet for 2018?
Hvis ja;

Ja, nei, vet ikke.

16.

e.
f.
g.

h.

Hvilken type informasjon og data?
Opplever du å ha de riktige verktøyene for å
utarbeide dette?
Får du hjelp og fagstøtte til å utarbeide
denne informasjonen av støttetjenester eller
kommunalsjef?
I hvilken grad bistår faglederne i din enhet
med denne informasjonen og dataen?

2.a: åpent spørsmål
2.b,c,d: i svært stor grad, i stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært liten grad

17.
Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
assisterende kommunalsjef, og andre i din sektor
som bistår i budsjettprosessen, har tilstrekkelig
kapasitet (tid) for å sikre tilfredsstillende
informasjon og data i budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
assisterende kommunalsjef, og andre i din sektor
som bistår i budsjettprosessen, har tilstrekkelig
kompetanse for å sikre tilfredsstillende informasjon
og data i budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad føler du deg involvert i
budsjettprosessen?

I svært stor grad, i stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

18.

19.
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20.
Har du et ønske om å bli ytterligere involvert i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

21.
Har din deltakelse i budsjettprosessen endret seg de
siste tre årene? (2017,2016,2015)
22.
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon i
budsjettprosessen?

I svært stor grad, i stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

Er det elementer i budsjettprosessen for budsjett
2018 du mener ikke fungerer eller burde vært bedre?
Hvis ja; hvilke?

Ja, nei, vet ikke.

23.

24. Påstand:
Jeg er godt kjent med de forutsetninger og
prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelse av
sektoren og enhetenes budsjett.
25.
Opplever du at det er en forskjell fra
budsjettprosessen i 2017 sett i lys av tidligere
budsjettprosesser? Hvis ja; på hvilken måte?

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad,
i liten grad, i svært liten grad.

Ja, nei, vet ikke.

Rammer
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplevde du at budsjett for 2015, 2016, 2017 var
realistisk med hensyn til driften av sektoren?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du at budsjett for 2018 er realistisk med
hensyn til driften av sektoren?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Er budsjettet utarbeidet på en slik måte at de mål og rammer
kommunen har satt seg kan bli overholdt? Da spesielt med tanke på
rådmannens krav om ingen røde tall i helse- og omsorgsektoren i
2018.

Ja, nei, vet ikke.

26.

27.

28.

29. Etter din mening, er det noen utgifter og/eller inntekter i budsjett
2018 som ikke er tatt med, men som burde ha vært med?

Ja, nei, vet ikke.

Del 2.1 Økonomistyring
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Styringssystem
Spørsmål

Svar

Opplever du at det er sammenheng mellom sektorens og/eller
enhetens målsettinger og budsjett?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad opplever du at måloppnåelse evalueres?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du enhetenes drift er tilpasset fastlagte rammer
og krav?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad benyttes budsjett når det foretas beslutninger i
sektoren som påvirker det økonomiske resultatet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du at enhetsledere gjør beslutninger etter samme
målsettinger som sektorledelsen?

Ja, nei, vet ikke.

42.

43.

44.

45.

46.

Styringsverktøy
Spørsmål

Svar

Hvilke styringsverktøy danner grunnlag for beslutninger i sektoren?
Eksempelvis vedtak, sykefraværstatistikk, årsvekstyring,
budsjettstyring, målstyring annet?

Åpent spørsmål

I hvilken grad opplever du at eksisterende styringsverktøy bidrar til
tilfredsstillende økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvor stor grad har sektoren et felles fokus på overholdelse av
budsjett?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du at budsjettet gir sektoren nødvendig
handlingsrom?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

47.

48.

49.

50.
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51.
Påstand: Budsjettet er et viktig planleggingsdokument.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig virkemiddel for prioritering for å
oppnå best ressursutnyttelse.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig informasjonsdokument for
beslutningstakerne i sektoren.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

52.

53.

Fullmakt og myndighet
54.
Er du kjent med hvilke fullmakter du har knyttet til din rolle som
assisterende kommunalsjef?

Ja, nei, vet ikke.

Hvilke fullmakter har enhetslederne i sektoren? Er disse
fullmaktene skriftlig dokumentert og er de godt forankret i
enheten?

Åpent spørsmål.

Er det gjort evalueringer og vurderinger i forhold til overholdelse
av fullmakter?

Ja, nei, vet ikke.

55.

56.

Informasjon og kommunikasjon
57.
I hvilken grad opplever du at sektorledelsen lykkes med å gi
informasjon til enhetsledere som er nødvendig for dem når de skal
foreta økonomiske beslutninger?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du å få den informasjonen du trenger fra
enhetsledere i forhold til sektorledelsens beslutninger?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom sektorens enheter og
sektorledelse.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

58.

59.
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60.
Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom det politiske organ,
administrasjonen og sektoren.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Rutiner
Spørsmål

Svar

Er du kjent med om du har et ansvar knyttet til internkontroll? Hvis
ja, hvordan gjennomføres og dokumenteres dette?

Ja, nei, vet ikke.

Eksisterer det et system for budsjettoppfølging i sektoren som
legger til rette for at avvik oppdages? Herunder, gjennomføres det
analyser av budsjettavvik?

Ja, nei, vet ikke.

61.

62.

63. Blir det iverksatt tiltak knyttet til identifiserte budsjettavvik og
andre identifiserte risikoer knyttet til økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

64. Opplever du å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å
gjennomføre slike analyser og videre iverksettelse av tiltak?

Ja, nei, vet ikke.

65.
Blir iverksatte tiltak knyttet til budsjettavvik evaluert i ettertid?

Ja, nei, vet ikke.

Vi er gjort kjent med at det i kommunen benyttes oppfølgingsmøter
hvor økonomistyring er et viktig tema. I hvilken grad opplever du at
disse oppfølgingsmøtene er nyttige?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Etter din mening, gjennomføres det tilstrekkelig møter knyttet til
økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

66.

67.

Rapportering
Spørsmål

Svar

Er du kjent med krav til rapportering innenfor økonomisk
internkontroll? Hvis ja, hvordan gjennomføres og dokumenteres
dette?

Ja, nei, vet ikke.

Foreligger det en oversikt over krav til enhetslederes rapportering
til sektorledelsen?

Ja, nei, vet ikke.

68.

69.
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70.
I hvilken grad mener du det nye rapporteringssystemet STRATSYS
er velfungerende?

71.
Hva mener du om omfanget på rapportering fra enhet til
sektornivå?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.
Passende, for omfattende, for lite,
vet ikke.

Ledelse
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplever du at sektorledelsen stiller krav til
enhetsledere knyttet til økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Som assisterende kommunalsjef opplever jeg å ha
tilstrekkelig tid til utøvelse av lederrollen.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til utøvelse av
ledelse i sektoren? Herunder, lede enhetsledere ved økonomiske
beslutninger?

Ja, nei, vet ikke.

Hvilke forventninger har du til enhetsledere i forhold til
økonomistyring?

Åpent spørsmål.

72.

73.

74.

75.

Fagstøtte
Spørsmål

Svar

Påstand: Dersom jeg har behov, opplever jeg god bistand fra
kommunens støttefunksjoner.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Jeg får tilbakemelding fra kommunens støttefunksjon
knyttet til rapportering.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad får du tilstrekkelig støtte fra økonomienheten i
forbindelse med budsjettoppfølging?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

76.

77.

78.
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Generelt – økonomistyring
Spørsmål

Svar

I hvilken grad mener du administrative og politiske vedtak følges
opp av sektoren?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Hva mener du er de største utfordringene knyttet til økonomistyring
i sektoren?

Åpent spørsmål.

Hva mener du er avgjørende faktorer for å kunne overholde
budsjettet i sektoren?

Åpent spørsmål.

79.

80.

81.

Del 2.2 Kompetanse
Spørsmål

Svar

Anser du økonomisk kompetanse som nødvendig for å utøve rollen
som enhetsleder?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du at enhetsledere har tilstrekkelig kompetanse knyttet til
økonomistyring, herunder budsjettoppfølging?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du at enhetsledere har tilstrekkelig kunnskap om hvordan
ressursinnsats og resultat henger sammen?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse for å utnytte IT-systemer
som eksisterer i kommunen som kan være nyttige verktøy for
budsjettarbeidet og økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

6.

7.

8.

9.

FR budsjettering og økonomistyring H&O

Tilstede: Enhetsleder,
Forvaltningsrevisor, Magnus Bjarte Solsvik
Trainee – sivøk, Mona Igland

Tid og sted:
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Generelt

Spørsmål

Svar

30.
Hvor lenge har du vært i din nåværende stilling som
enhetsleder?

Del 1 Budsjettprosessen

Spørsmål

Svar

Har du i budsjettprosessen i 2017 bidratt med
informasjon og data som har blitt benyttet for å utarbeidet
budsjettet for 2018?
Hvis ja;

Ja, nei, vet ikke.

31.

i.
j.
k.

l.

Hvilken type informasjon og data?
Opplever du å ha de riktige verktøyene for å
utarbeide dette?
Får du hjelp og fagstøtte til å utarbeide denne
informasjonen av støttetjenester eller
kommunalsjef?
I hvilken grad bistår faglederne i din enhet med
denne informasjonen og dataen?

2.a: åpent spørsmål
2.b,c,d: i svært stor grad, i stor grad, i noen
grad, i liten grad, i svært liten grad

32.
Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
enhetsleder, og andre i din enhet som bistår i
budsjettprosessen, har tilstrekkelig kapasitet (tid) for å
sikre tilfredsstillende informasjon og data i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

Med bakgrunn i spørsmål 2: Opplever du at du som
enhetsleder, og andre i din enhet som bistår i
budsjettprosessen, har tilstrekkelig kompetanse for å sikre
tilfredsstillende informasjon og data i budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad føler du deg involvert i budsjettprosessen?

I svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i
liten grad, i svært liten grad.

Har du et ønske om å bli ytterligere involvert i
budsjettprosessen?

Ja, nei, vet ikke.

33.

34.

35.
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36.
Har din deltakelse i budsjettprosessen endret seg de siste
tre årene? (2017,2016,2015)
37.
I hvilken grad får du tilstrekkelig informasjon i
budsjettprosessen?

I svært stor grad, i stor grad, i noen grad, i
liten grad, i svært liten grad.

Er det elementer i budsjettprosessen i 2017 du mener
ikke fungerer eller burde vært bedre? Hvis ja; hvilke?

Ja, nei, vet ikke.

38.

39. Påstand:
Jeg er godt kjent med de forutsetninger og prinsipper
som ligger til grunn for utarbeidelse av sektoren og
enhetens budsjett.
40.
Opplever du at det er en forskjell fra budsjettprosessen i
2017 sett i lys av tidligere budsjettprosesser? Hvis ja; på
hvilken måte?

I svært stor grad, I stor grad, i noen grad, i
liten grad, i svært liten grad.

Ja, nei, vet ikke.

Rammer
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplevde du at budsjett for 2015, 2016, 2017 var
realistisk med hensyn til driften av din enhet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du at budsjett for 2018 er realistisk med
hensyn til driften av din enhet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Er budsjettet utarbeidet på en slik måte at de mål og rammer
kommunen har satt seg kan bli overholdt? Da spesielt med tanke på
rådmannens krav om ingen røde tall i helse- og omsorgsektoren i
2018.

Ja, nei, vet ikke.

41.

42.

43.

44. Etter din mening, er det noen utgifter og/eller inntekter i budsjett
2018 som ikke er tatt med, men som burde ha vært med?

Ja, nei, vet ikke.

Del 2.1 Økonomistyring
Styringssystem
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Spørsmål

Svar

Opplever du at det er sammenheng mellom sektorens og/eller
enhetens målsettinger og budsjett?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad opplever du at måloppnåelse evalueres?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du enhetens drift er tilpasset fastlagte rammer
og krav?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad benytter du budsjett når du foretar beslutninger i
enheten som påvirker det økonomiske resultatet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du at faglederne gjør beslutninger etter samme
målsettinger som deg som enhetsleder?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad opplever du et eierskap til budsjett for enheten basert
på de erfaringene du gjorde i budsjettprosess 2014,2015 og 2016?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du et eierskap til budsjett for enheten basert
på de erfaringene du gjorde i budsjettprosess 2017?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

Styringsverktøy
Spørsmål

Svar

Hvilke styringsverktøy danner grunnlag for dine beslutninger i
enheten? Eksempelvis vedtak, sykefraværstatistikk, årsvekstyring,
budsjettstyring, annet?

Åpent spørsmål

I hvilken grad opplever du at eksisterende styringsverktøy bidrar til
tilfredsstillende økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

89.

90.
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91.
I hvor stor grad har enheten et felles fokus på overholdelse av
budsjett?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad opplever du at budsjettet gir deg nødvendig
handlingsrom? Budsjett 2018 og tidligere budsjetter.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig planleggingsdokument.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig virkemiddel for prioritering for å
oppnå best ressursutnyttelse.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Budsjettet er et viktig informasjonsdokument for
beslutningstakerne i enheten.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

92.

93.

94.

95.

Fullmakt og myndighet
96.
Er du kjent med hvilke fullmakter du har knyttet til din rolle som
enhetsleder?

Ja, nei, vet ikke.

Hvilke fullmakter har faglederne i din enhet? Er disse fullmaktene
skriftlig dokumentert og er de godt forankret i enheten?

Åpent spørsmål.

Er det gjort evalueringer og vurderinger i forhold til overholdelse
av fullmakter?

Ja, nei, vet ikke.

97.

98.

Informasjon og kommunikasjon
99.
I hvilken grad opplever du å lykkes med å gi informasjon til
fagledere i din enhet som er nødvendig for dem når de skal foreta
økonomiske beslutninger?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.
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100.
I hvilken grad opplever du å få den informasjonen du trenger fra
faglederne i forhold til økonomiske beslutninger?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom denne enheten og
samarbeidende enheter, og som enhetsleder får jeg derfor den
informasjonen jeg trenger for å foreta økonomiske beslutninger.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Det er god informasjonsflyt mellom det politiske organ,
administrasjonen og sektoren, og som enhetsleder får jeg derfor den
informasjonen jeg trenger for å foreta økonomiske beslutninger.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

101.

102.

Rutiner
Spørsmål

Svar

Er du kjent med ditt ansvar knyttet til økonomisk internkontroll?
Hvis ja, hvordan gjennomføres og dokumenteres dette?

Ja, nei, vet ikke.

Eksisterer det et system for budsjettoppfølging i enheten som legger
til rette for at avvik oppdages? Herunder, gjennomføres det
analyser av budsjettavvik?

Ja, nei, vet ikke.

103.

104.

105. Blir det iverksatt tiltak knyttet til identifiserte budsjettavvik og
andre identifiserte risikoer knyttet til økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

106. Opplever du å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å
gjennomføre slike analyser og videre iverksettelse av tiltak?

Ja, nei, vet ikke.

107.
Blir iverksatte tiltak knyttet til budsjettavvik evaluert i ettertid?

Ja, nei, vet ikke.

Vi er gjort kjent med at det i kommunen benyttes oppfølgingsmøter
hvor økonomistyring er et viktig tema. I hvilken grad opplever du at
disse oppfølgingsmøtene er nyttige?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Etter din mening, gjennomføres det tilstrekkelig møter knyttet til
økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

108.

109.

Rapportering
Spørsmål

Svar
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110.
Er du kjent med krav til rapportering innenfor økonomisk
internkontroll? Hvis ja, hvordan gjennomføres og dokumenteres
dette?

Ja, nei, vet ikke.

Foreligger det en oversikt over krav til enhetsleders rapportering?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilken grad overholdes «plan for periodeavslutning» i din enhet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du det nye rapporteringssystemet STRATSYS
er velfungerende?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

111.
112.

113.

114.
Hva mener du om omfanget på rapportering fra enhet til
sektornivå?

Passende, for omfattende, for lite,
vet ikke.

Ledelse
Spørsmål

Svar

I hvilken grad opplever du at nærmeste leder stiller krav knyttet til
økonomistyring?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Som enhetsleder opplever jeg å ha tilstrekkelig tid til
utøvelse av lederrollen.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til utøvelse av
ledelse i enheten? Herunder, lede fagledere ved økonomiske
beslutninger?

Ja, nei, vet ikke.

I hvilket omfang gjør faglederne beslutninger som påvirker det
økonomiske resultatet?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Hvilke forventninger har du til faglederne i forhold til
økonomistyring?

Åpent spørsmål.

115.

116.

117.

118.

119.

Fagstøtte
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Spørsmål

Svar

Påstand: Dersom jeg har behov, opplever jeg god bistand fra
kommunens støttefunksjoner.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Påstand: Jeg får tilbakemelding fra kommunens støttefunksjon etter
rapportering.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad får du tilstrekkelig støtte fra økonomienheten i
forbindelse med budsjettoppfølging?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

120.

121.

122.

Generelt – økonomistyring
Spørsmål

Svar

Påstand: Jeg opplever at jeg har tilstrekkelig tid til økonomisk
arbeid.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du administrative og politiske vedtak følges
opp av enheten?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

I hvilken grad mener du det er samsvar mellom budsjetterte årsverk
og årsverk i bemanningsplanen?

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.

Hva mener du er de største utfordringene knyttet til økonomistyring
i enheten?

Åpent spørsmål.

Hva mener du er avgjørende faktorer for å kunne overholde
budsjettet i enheten?

Åpent spørsmål.

123.

124.

125.

126.

127.

Del 2.2 Kompetanse
Kompetanse
Spørsmål

Svar
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10.
Har du utdanning eller kursing i økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

Som enhetsleder så har du budsjettansvar. Hva betyr det for deg?

Åpent spørsmål.

Anser du økonomisk kompetanse som nødvendig for å utøve din
rolle?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du at faglederne har tilstrekkelig kompetanse knyttet til
økonomistyring, herunder budsjettoppfølging?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du at faglederne har tilstrekkelig kunnskap om hvordan
ressursinnsats og resultat henger sammen?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du å ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan ressursinnsats
og resultat henger sammen?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse for å utnytte IT-systemer
som eksisterer i kommunen som kan være nyttige verktøy for
budsjettarbeidet og økonomistyring?

Ja, nei, vet ikke.

Opplever du å ha tilstrekkelig kompetanse for å følge opp
budsjettavvik og eventuelt iverksette tiltak?

Ja, nei, vet ikke.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Oppsummerende påstand: Jeg har god kompetanse på
økonomistyring.

I svært stor grad, I stor grad, i
noen grad, i liten grad, i svært
liten grad.
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