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Bakgrunnen for prosjektet følger av varslede store budsjettoverskridelser i 2011 ved 

kommunens helse- og omsorgsetat (HO-etaten). Prosjektets formål er å vurdere intern-

kontroll og risikohåndtering knyttet til økonomistyring og overholdelse av vedtatte 

driftsbudsjetter, med særlig vekt på HO-etaten. Metodisk er det benyttet intervjuer, 

spørreskjema, rutinekartlegging og dokumentgransking. 

 

I 2010 var det en budsjettsprekk på 1,5 millioner kroner. Merforbruket ble dekket ved 

at skatter og særlig andre større inntekter i kommunen ble større enn budsjettert. Det 

ble ikke gjort vedtak om konkrete tiltak for å rette opp situasjonen ved HO-etaten. 

 

Den endelige budsjettsprekken for HO-etaten i 2011 endte på 2,5 millioner kroner. Det 

er imidlertid en manglende anordning av lønn på 0,5 millioner kroner, slik at det reelle 

merforbruket er 3 millioner kroner. Det er mest sykehjemmet som står for budsjett-

overskridelsene både i 2010 og 2011. 

  

Merforbruket i 2011 dekkes primært ved at rammetilskudd ble større enn budsjettert. 

Det er i tillegg besparelser ved andre etater. Regnskapet for kommunen er på vårt 

kontrolltidspunkt enda ikke behandlet av kommunestyret.  

 

Det er ikke gjort vedtak om konkrete tiltak med effekt for 2011 utover at det er iverk-

satt innsparingstiltak på stillinger tilsvarende vel 0,6 millioner kroner. Men det er fattet 

vedtak/satt i gang prosesser for å rette opp situasjonen ved HO-etaten i 2012.  

 

Våre funn beskrives i det nedenstående 

 

Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan 

praktiseres de?  

Vi anser i utgangspunktet kommunens overordnede rutiner i budsjettprosesser og 

økonomirapportering til å være tilfredsstillende. Rutinene er vurdert opp mot lovreg-

ler på området. Det er imidlertid enkelte forhold ved økonomistyringen kommunen 

bør se nærmere på.  

 

Vi ser at det ikke foretas faste månedlige budsjettkontroller. Det bør være en fast rutine 

for månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe. På denne måten vil bud-

sjettkontrollen bli styrket. Merforbruk kan dermed tidligere komme på agendaen, og 

tiltak kan også tidligere bli vurdert og satt i verk. Når det gjelder HO-etaten spesielt ser 

vi at merforbruket de to siste årene i all hovedsak først ble rapportert sent på året. 

Kommunen/HO-etaten vil arbeide med å forbedre denne rapporteringen.  

 

Vi ser at det ikke foretas budsjettreguleringer når det er kjente/sannsynlige større 

overskridelser ved etatenes/avdelingenes budsjett, eksempelvis ved HO-etaten nå for 
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det siste året 2011. Det bør foretas budsjettreguleringer med inndekning. Det vises til 

kommunelovens § 47 og den kommunale budsjettforskriftens § 11. Budsjettregulering-

er synes også å være i tråd med kommunens egne retningslinjer. Det vises økonomi- og 

finansreglementet punkt a under driftsbudsjett. 

 

Vi går ikke i våre vurderinger inn på i hvilken grad budsjettoverskridelsene ved HO-

etaten skyldes at nettorammene faktisk er for små, eller hvilke innsparingstiltak som er 

mulige. Dette er noe kommunen/HO-etaten selv gjør. Vi har omtalt dette arbeidet. Når 

en både i 2010 og 2011 har sett at det har gått mot budsjettoverskridelser, så kan det 

imidlertid se ut til at en har ventet for lenge med å vedta og effektuere tiltak som har 

direkte innvirkning på budsjettsituasjonen. 

 

Er det muligheter for utarbeiding av månedlig ev. tertialvis periodisert regnskap? 

Kommunen har historisk truffet godt ved sine vurderinger/tallfestinger av avviks-

prognoser i tertialrapportene (når mer/mindreforbruk er blitt kjent). Det kan likevel 

vurderes om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjettkontrollen. Dette vil 

kreve en del arbeid, men vil til gjengjeld gi en bedre oversikt over budsjettsituasjonen. 

 

En slik periodisering er mulig både ved en månedlig budsjettkontroll i rådmannens le-

dergruppe og ved den tertialvise budsjettkontrollen i egne økonomirapporter til kom-

munestyret. Den kan gjøres enklere/forenklet ved månedlige budsjettkontroller. 

 

Hvilke risikovurderinger gjøres vedrørende HO-etaten og hvordan styres risiko her? 

Ved utarbeiding av budsjett vil kommunen måtte vurdere risikomomenter som kan få 

betydning for budsjettet. Ved de tertialvise budsjettkontrollene vurderer en budsjettsi-

tuasjonen og prognosen for året videre.  

 

Det er ikke etablert formelle rutiner eller systemer for vurdering av risikoer ved bud-

sjettstyringen (eksempelvis vedrørende HO-etaten). Dette antas heller ikke å være så 

vanlig i mindre kommuner. De risikovurderinger som gjøres fremgår gjerne generelt 

av budsjettsakene. Lund er en liten kommune og en skal ikke lage for omfattende sty-

ringssystemer. Kommunen kan likevel vurdere om den administrative kontrollen skal 

utvikles videre. Dette gjelder hvorvidt det er behov for å foreta særskilte risikovurde-

ringer og å dokumentere dette i kontrollsystemet. 

 

Interne rutiner på lønnsområdet ved HO-etaten 

HO-etaten har en god oversikt over grunnbemanningen og det følges med på sykefra-

været og vikarbruken. Dette er muliggjort gjennom bruk av turnusprogrammet Notus 

Turnusplan. Vi kan imidlertid stille spørsmål om overforbruket for lønn (som særlig 

gjelder vikarer) i 2011 burde vært meldt/rapportert tidligere og om vikarbudsjettet er 

satt opp reelt eller om det er underbudsjettert.  

 

Det følges med på at sykelønnsrefusjoner sendes og at kommunen oppnår tilskudd iht. 

IA-avtalen. Ansatte på lønnet videreutdanning vil påvirke budsjettforbruket da disse 
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blir postert som vanlig fast lønn. Dersom det er flere/mange ansatte som samtidig er 

på denne ordningen vil påvirkningen bli større. Det er ikke vesentlige feilføringer ved-

rørende etaten i 2011, med unntak for manglende anordning av lønn omtalt foran. 

Denne feilen utgjør som nevnt 0,5 millioner kroner for lite førte lønnsutgifter.  

 

Vi gir kommunen følgende anbefalinger: 

 Kommunen bør foreta månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe. 

 Kommunen kan vurdere om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjett-

kontrollen. 

 Kommunen bør foreta budsjettendringer gjennom året ved vesentlige endringer i 

prognosene.  

 Kommunen kan vurdere om det er behov for at den administrative kontrollen skal 

utvikles videre når det gjelder budsjettstyring og risikovurderinger. 
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Vi mottok rådmannens kommentarer 23.03.12. 

 

Rådmannens kommentar til Rogaland Revisjon IKS`s forvaltningsrevisjon av øko-

nomistyring og internkontroll ved HO-etaten. 

 

Jeg er ikke udelt enig i revisjonens anbefalinger: 

 

Anbefaling 1: Månedlige budsjettrapporter rådmannens ledergruppe 

Rådmannen mener at vårt regnskapssystem agresso til enhver tid gir ledelsen i alle 

kommunens etater/avdelinger fullt innsyn i etatenes/avdelingenes økonomiske stå-

sted. Her kan regnskapene brytes ned på etat, avdeling, art mv. Som rådmann minner 

jeg ofte om at hver 12. i måneden er lønnen kjørt og at det da er lurt å sjekke status. En 

viktig forutsetning for at systemet er oppdatert, er at en vet hvilke utgifter og inntekter 

som er ført/ikke ført. Rådmannen har skjerpet inn at alle etatssjefer skal kommentere 

tertialrapportene økonomisjefen tar ut før de presenteres for formannskap/kommune-

styre slik at det kan fanges opp uforutsette forhold økonomisjefen ikke har kjennskap 

til. 

 

Anbefaling nr 2: Periodisering 

I 2010 ble regnskapet periodisert i HO-etaten og det hele så fint ut inntil det ”sprakk” 

med ca 1,5 mill kr de to siste månedene. Periodisering kan gi falsk trygghet og det er 

kun ansatte i etatene som vet når større inntekter/utgifter kommer – noe de må ta hen-

syn til selv ved utarbeidelse av økonomirapporter. Skal noe periodiseres, må etatssje-

fen kontakte økonomisjefen med angivelse av aktuelle beløp. Dette er ikke kunnskap 

økonomisjefen sitter inne med, f. eks. ekstra refusjon ressurskrevende bruker slik som i 

2011. 

 

Anbefaling 3: Budsjettreguleringer gjennom året 

Et bærende prinsipp i Lund kommune de siste 20 år har vært at budsjettrammene 

kommunestyret vedtar i november/desember hvert år, er bindene for etatene det på-

følgende år uten muligheter for budsjettreguleringer. På denne bakgrunn blir det aldri 

avsatt midler til tilleggsbevilgninger.   

 

I møte med ledergruppen 10.12.2009 - like etter at jeg overtok som rådmann – formu-

lerte jeg på denne bakgrunn følgende ”spilleregel”:  

 

De vedtatte økonomiske rammene skal holdes, jfr. kommunelovens § 47 pkt. 1. Dersom proble-

mer - sak i hovedutvalget med forslag til tiltak innenfor egen ramme. 
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Hovedutvalget står selvsatt fritt til å sende saken videre til formannskap/kommune-

styre dersom ikke muligheter for inndekning innen egen ramme. Historisk er det kun 

unntaksvis at etater er blitt tilført tilleggsbevilgninger ved budsjettreguleringer i løpet 

av et driftsår. 

 

Anbefaling 4: Budsjettstyring - risikovurderinger mv. 

Rådmannen er enig i at dette bør vurderes. 
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Bakgrunnen for prosjektet følger av varslede store budsjettoverskridelser ved kommu-

nens helse- og omsorgsetat (HO-etaten). Ved økonomirapporten (tertialrapporten) pr. 

31.08.11 ble det antydet en budsjettsprekk på 4-5 millioner kroner ved årets slutt.1  

 

På grunnlag av det som syntes å bli en stor budsjettoverskridelse ved HO-etaten, ba 

kontrollutvalget om et prosjekt vedrørende økonomistyring og internkontroll for den-

ne etaten. Kontrollutvalget spesifiserte en rekke problemstillinger som skulle undersø-

kes. Mandat for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 

09.11.11. Det ble bedt om at prosjektet ble levert i april 2012. 

 

Prosjektets formål er å vurdere internkontroll og risikohåndtering knyttet til økonomi-

styring og overholdelse av vedtatte driftsbudsjetter, med særlig vekt på HO-etaten.  

 

Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: 

 

Kommunen 

 Hvilke budsjetterings- og rapporteringsrutiner har kommunen etablert og hvordan 

praktiseres de?  

 Er det muligheter for utarbeiding av månedlig ev. tertialvis periodisert regnskap? 

 Hvilke risikovurderinger gjøres vedrørende HO-etaten og hvordan styres risiko 

her? 

 

HO-etaten spesielt 

 Hvilke systemer er etablert for oversikt over grunnbemanningen? 

 Hvordan overvåkes/samordnes oversikt over ansatte med flere deltidsstillinger? 

 Hvordan er oppfølgingen av sykefravær og vikarbruk? 

 Tas det ut de midler man har mulighet for å få via NAV-systemet? 

 Benyttes de mulighetene som ligger i IA-avtalen? 

 Hvordan posteres utgifter til ansatte som får lønnet videreutdanning? 

 

I tillegg har kontrollutvalget bedt oss undersøke om det er feilføringer. Det vil alltids 

være noen feilføringer (både kjente, sannsynlige og mulige), og vi vil her måtte begren-

se spørsmålet til om det er kjente, sannsynlige og mulige vesentlige feilføringer. 

 

                                                      
1 Selve økonomirapporten viser et antatt merforbruk på 4 millioner kroner. Den endelige budsjettsprekken ble mindre 
enn dette. Merforbruket endte på 2,5 millioner kroner. Det er imidlertid en manglende anordning av lønn på 0,5 millio-
ner kroner, slik at det reelle merforbruket er 3 millioner kroner. 



Rogaland Revisjon IKS 

ØK STYRING OG IK VED HO-ETATEN - 11 - LUND KOMMUNE 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i un-

dersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative 

kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.  

 

I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: 

 

 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet 

 God praksis for risikostyring og internkontroll 

 Reelle hensyn 

 

Metodisk er det benyttet intervjuer, spørreskjema, rutinekartlegging og dokument-

gransking. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rap-

portens vedlegg.  

 

Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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Vi viser først kommunens organisasjonsplan for HO-etaten. De største avdelinge-

ne/virksomhetene er sykehjemmet, hjemmetjenesten og bofellesskapet/avlastningen.  

 

Figur 1 Organisasjonsplan for HO-etaten - Kilde: Kommunens nettsider 

 

 
Haukland bofellesskap/avlastning er kommunens omsorgsboliger for unge funksjonshemmede samt avlastningsbolig. 

 

 

Vi ser videre på hvordan budsjettforbruket ved driften har vært for helse- og omsorgsetaten 

(HO-etaten) de tre siste årene (2009-2011). Dette er beskrevet med utgangspunkt i kommunens 

årsmeldinger og siste års økonomirapporter (tertialrapporter). For tidligere år vet vi ellers at det 

har vært ført for store sykelønnsrefusjoner, slik at budsjettforbruket fremstår bedre (mindre) enn 

det var.2 Vi ser også på de grep/tiltak som kommunen/HO-etaten har iverksatt eller vil iverkset-

te for å få kontroll med budsjettsituasjonen.  

 

HO-etaten hadde i 2009 en liten budsjettoverskridelse. Merforbruket var på 150.176 

kroner i forhold til nettorammen (57,392 millioner kroner).3 Dette utgjorde 2,5 promille.  

                                                      
2 Rutinene rundt sykelønnsrefusjoner for hele kommunen ble undersøkt av oss høsten 2011. Dette skjedde på bakgrunn 
av lengre tids usikkerhet mht. realiteten i kommunens refusjonskrav oppført i balansen. Det viste seg å være avvik mel-
lom førte og reelle refusjonskrav. Det var ført 2,8 millioner kroner for mye som sykelønnsrefusjoner i perioden 2004-
2010 totalt sett for etatene.  
3 I 2008 var merforbruket på nesten 2,6 millioner kroner, så dette var en betydelig bedring fra året før. 
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I 2010 ble det en budsjettoverskridelse på ca 1,5 millioner kroner. Dette utgjorde 2,5 % 

av nettorammen (59,270 millioner kroner). Den siste økonomirapporten for 2010 (pr. 

31.08.10) viste at utgiftene var i på linje med budsjett, men et betydelig underskudd for 

året ble samtidig varslet av helse- og omsorgssjefen. Sterk utgiftsvekst på slutten av 

året førte til at regnskapsresultatet for 2010 viste 1,5 millioner kroner i underdekning. 

 

Det er hovedsakelig sykehjemmet som utgjør merforbruket med et beløp på 1,35 milli-

oner kroner, men det er da også denne avdelingen som har den klart største budsjett-

posten (ca. 40 % av etatens budsjett). Bofellesskapet/avlastningen har et merforbruk på 

ca 370 tusen kroner. HO-etaten har flere ansvar/avdelinger og hvor budsjettforbruket 

varierer mellom merforbruk og mindreforbruk.  

 

Merforbruket i 2010 dekkes ved at skatter og særlig andre større inntekter i kommunen 

ble større enn budsjettert. Det ble ikke gjort vedtak om konkrete tiltak for å rette opp 

situasjonen ved HO-etaten. 

  

Ved kommunens første økonomirapport (pr. 30.04.11) ble det anslått en budsjettover-

skridelse på 0,7 million kroner. Ved kommunens andre økonomirapport (pr. 31.08.11) 

ble anslaget øket til 4-5 million kroner. Selve økonomirapporten viser et antatt merfor-

bruk på 4 millioner kroner.  

 

Helse- og omsorgssjefen nevner følgende årsaker til budsjettoverskridelsen: Opplæring 

i bruk av nytt saksbehandlingsutstyr (CosDoc), stort trykk på lovpålagt avlastning for 

barn og unge, krevende barnevernssaker og krevende brukere ved sykehjemmet. Han 

tar også med at 1,5 millioner kroner av overskridelsen skyldes såkalt ”underdekning” 

fra året før ettersom driften (sykehjemmet) i 2011 videreføres på 2010-nivå uten at bud-

sjettet for 2011 ble endret for dette. 

 

Ved behandlingen av kommunens andre økonomirapport (pr. 31.08.11), ble det vedtatt 

følgende: ”Det innføres med øyeblikkelig virkning tiltak i HO-etaten for å redusere merforbru-

ket i 2011. Hvilke tiltak avklares i hovedutvalget.”  

 

Helse- og omsorgsutvalget kom ikke her opp med konkrete tiltak for 2011, men vedtok 

at HO-etatens drift videreføres under hensyn til nøktern drift.4 Det fremkommer av 

vedtaket at formannskapet skal få seg forelagt budsjettgrunnlag for 2012 som viser re-

elle utgifter ved videreføring av driften på 2011-nivå med de innsparingstiltak som er 

iverksatt og vedtatt iverksatt.  

 

Den endelige budsjettsprekken endte på 2,5 millioner kroner. Det reduserte merfor-

bruket skyldes primært at det ikke var budsjettert fullt ut for inntekter vedrørende res-

                                                      
4 Vedtak i helse- og omsorgsutvalget 29.09.11 (HO-sak 030/11). 
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surskrevende brukere. Det er i tillegg en manglende anordning av lønn på 0,5 millioner 

kroner5, slik at det reelle merforbruket er 3 millioner kroner. Det er mest sykehjemmet 

som står for budsjettoverskridelsen med et beløp på 1,95 millioner kroner. Hjemmetje-

nesten og psykiatritjenesten utgjør hhv. 490 og 370 tusen kroner. Overskridelsene på 

avdelingene er her ikke korrigert for anordningsfeilen, men det meste ligger på syke-

hjemmet. 

 

Merforbruket i 2011 dekkes primært ved at rammetilskudd ble større enn budsjettert. 

Det er i tillegg besparelser ved andre etater. Regnskapet for kommunen er på vårt 

kontrolltidspunkt enda ikke behandlet av kommunestyret.  

 

Det er ikke gjort vedtak om konkrete tiltak med effekt for 2011 utover at det er iverk-

satt innsparingstiltak på stillinger tilsvarende vel 0,6 millioner kroner. Men det er fattet 

vedtak/satt i gang prosesser for å rette opp situasjonen ved HO-etaten i 2012.  

 

Kommunen/HO-etaten har arbeidet med spørsmålet om innsparinger. Helse- og om-

sorgsutvalget vedtok følgende for budsjettåret 2012:6 

 

Tabell 1 Helse- og omsorgsutvalget - Vedtak for budsjettåret 2012 - (HO-sak 044/11) 

 
 Besparelse på 1.100.000, alternativ 1 til virksomhetsleder vedtas. 
 Ubrukte beløp (677 000 og 600 000) tas inn i detaljbudsjettet som en buffer. 
 Innførte innsparingstiltak justeres ved behov, når regnskapstallene for 2011 foreligger. 
 Det gjøres en evaluering av innsparingstiltakene før sommeren. HO-utvalget får denne til behand-

ling innen juni 2012. 
 Det foretas en brukerundersøkelse i løpet av vinteren 2012-2013. 
 Budsjettoppfølging forenkles. Antall beløp slås sammen til ca 10 og vises i hele tusen. Det vises 

regnskap, budsjett, og avvik (%) pr måned. 
 HO-utvalget vil ha en oppstilling og sammenlikning av bemanningsfaktoren på hver av avdelingene i 

helse- og omsorgsetaten og sammenlikne bemanningsfaktoren med de nærmeste kommunene 
(Sokndal, Eigersund, Bjerkreim og Flekkefjord). Bemanning i forhold til antall pasienter. 

 Det må være et mål at innleie av personale foretas av personer med budsjettansvar. 
 Totalramme for budsjett for 2012 blir kr 72 478 000.  

 

Den nevnte totalrammen ble vedtatt av kommunestyret ved deres behandling av bud-

sjettet. Budsjettet for 2012 er en videreføring av fjorårets driftsnivå, men hvor det ar-

beides med tiltak (se tabell). HO-etaten fikk en økt ramme på 500 tusen kroner kun for 

året 2012. Det er også tilført nye eller økte midler til spesifiserte tiltak. 

 

HO-etaten listet i HO-sak 044/11 opp en rekke innsparingstiltak samt kjente/sann-

synlige/mulige utgiftsendringer fra 2011 til 2012.  

 

  

                                                      
5 Vi har i vedlegg tatt med kommunens note til årsregnskapet om manglende anordning lønn. Det fremkommer der at 
den manglende anordningen gjelder sykehjemmet og hjemmetjenesten. 
6 Vedtak i helse- og omsorgsutvalget 15.12.11 (HO-sak 044/11). 
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Tabell 2 Helse- og omsorgsutvalget - (HO-sak 044/11) 
Hovedoversikt budsjett- og driftsendringer fra 2011 til 2012  

  

Beskrivelse Endring utgifter Merknad 

Økt ramme -200 000 Øremerket Nattjeneste 

Samhandlingsreform -600 000 Mulig overskudd 

Økt ramme 2012 -500 000 For 2012 

Innsparing stilling 20 % -100 000 Stabsleder 

Innsparing sjukeheimen -1 000 000 Lavere driftsnivå, bortfall sykehjemsplasser 
(gjelder en reduksjon fra 35 til 32 plasser) 

IT-system – opplæring mv -600 000 Opplæringskostnader er tatt i 2011 

Endring IBO -1 200 000 Reduksjon volum i 2012 

Økte kostnader fosterhjem 700 000 Vedtak er fattet i 2011 

Lisenser IT-systemer 100 000 Løpende kostnader 

Styrking hjemmetjenesten 700 000 Kompensere sparing sykehjemsplasser 

Netto endring fra 2011-nivå -2 700 000  
 

 

De viktigste endringene for 2012 er at IBO (interkommunalt bofellesskap)7 er stipulert 

til å trekke 1,2 millioner kroner mindre enn i 2011, og at barnevernstiltak vil koste 0,7 

millioner kroner mer enn i 2011. Det ble ellers i saken forutsatt at formannskapet og 

kommunestyret er enig i selve innsparingstiltakene. Godkjenning er ikke fremmet sær-

skilt som egen sak. Administrasjonen vil avklare om slik godkjenning er nødvendig. 

 

Status for lønnsutgiftene etter de to første månedene for 2012 viser en nedgang på 185 

tusen kroner (4 %) fra 2011 samlet for sykehjemmet, hjemmetjenesten og bofellesskapet 

/avlastningen. Disse virksomhetene utgjør rundt 60 % av HO-etatens budsjett. På den-

ne tiden er ikke alle de nevnte innsparingene/endringene trådt i kraft. 

 

 

 

De budsjetterings- og rapporteringsrutiner som kommunen har etablert og praktiserer 

vil være en viktig del av økonomistyringen (budsjettstyringen). Rutinene vil dessuten 

inneholde ulike typer av risikovurderinger knyttet til budsjettering og rapportering av 

kommunens drift. Kommunene vil som oftest behandle økonomiplanen samtidig med 

årsbudsjettet. Dette gjøres også av Lund. Årsbudsjettet er da første år i den fire-årige 

økonomiplanen. Økonomiplanen rulleres på denne måten hvert år ved behandlingen 

av årsbudsjettet.  

 

 

Kommunen har utarbeidet økonomi- og finansreglement. Det siste som er fra 2012, har 

enda ikke vært oppe til behandling i kommunestyret. Kommunestyrebehandlingen 

                                                      
7 IBO er rettet mot de tyngste psykiatriske diagnosene, samt andre krevende brukere. 
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skjer 03.05.12. Reglementet er imidlertid en videreføring av det forrige vedtatt av 

kommunestyret i 2010. Det som i all hovedsak er endret er nye retningslinjer for syke-

lønnsrefusjoner på bakgrunn av vår gjennomgang av disse refusjonene høsten 2011. Vi 

viser til omtalen foran under punkt 2.1. Kommunens økonomi- og finansreglement tar 

bl.a. for seg budsjett og budsjettoppfølging, fakturabehandling, regnskap og rapporte-

ring samt innkjøpsreglement. Under budsjett og budsjettoppfølging er det med ret-

ningslinjer for budsjettvedtak, budsjettprosess og rapportering. Vi har tatt med hele 

den delen av kommunens reglement i vedlegg. 

 

Diskusjonen om neste års budsjett blir tatt opp i rådmannens ledergruppe, hvor en 

kommer fram til hvordan og når budsjettarbeidet skal føres videre. Detaljbudsjettene 

for etatene blir utarbeidet av etatsleder og hans stab. Dette gjøres på bakgrunn av til-

delte nettorammer.  

 

I tabellene nedenfor er det skissert kommunens rutiner for årsbudsjett - og for bud-

sjettkontroll og rapportering. Det lovmessige utgangspunktet for kommunen er at det 

skal legges opp til et fullstendig og realistisk budsjett for kommunen og etate-

ne/avdelingene. Det vises til kommunelovens § 46. Budsjettkontroll og rapportering 

følger av lovens § 47, budsjettforskriftens §§ 10 og 11 samt regnskapsforskriftens § 10. 

 

 

 

Tabell 3 Rutine for årsbudsjett 

 
 Det administrative arbeidet med budsjettet håndteres av rådmannen i samarbeid med økonomisjef 

og etatssjefene. Arbeidet starter opp i september.  
 Utgangspunktet er å videreføre nåværende driftsnivå (nettorammene på budsjettnivå for etatene). 

Sannsynlige økninger i utgifter (lønnsvekst mv.) og inntekter blir vurdert. Nødvendige endringer i 
tjenesteproduksjonen vurderes. Sentrale utgifter og inntekter blir fastsatt etter reelle tall, så som 
skatter, rammetilskudd, renter, avdrag osv. Det ses herunder på kommuneproposisjonen som 
kommer hver mai. (Men for de reelle avgjørelsene avventes statsbudsjettet).  

 I begynnelsen av oktober, når statsbudsjettet foreligger, fås det med mer nøyaktige tall for skatter, 
rammetilskudd og øremerkede statstilskudd.  

 På dette grunnlag utarbeider økonomisjefen et konsekvensjustert budsjett. Dette inneholder dagens 
driftsnivå, nødvendige budsjettendringer og vedtatte aktivitetsøkninger. 

 I slutten av oktober presenteres rådmannens budsjettforslag i åpent møte. Det avholdes formann-
skapsmøte. Formannskapet vedtar foreløpige nettorammer for etatene, som hovedutvalgene skal 
søke å holde seg innenfor. 

 I begynnelsen av november avholdes utvalgsmøter hvor hovedutvalgene vedtar budsjettinnspill med 
forslag til endringer av driften. Utvalgene kan komme med ”nødvendige” og ”ønskede” rammeøk-
ninger.  

 I midten av november salderer formannskapet budsjettet og vedtar sin budsjettinnstilling. For-
mannskapets budsjettinnstilling legges ut til offentlig høring i 14 dager. 

 I begynnelsen av desember vedtar kommunestyret budsjettets hovedtall. 
 I midten av desember vedtar hovedutvalgene detaljbudsjetter for sine etater. (Det blir ikke benyttet 

turnusprogrammer ved arbeidet med lønnsbudsjettet. For lønnsbudsjettet brukes opplysninger fra 
lønnsprogrammet til å fastslå lønn pr. 1.1 og så legge til overhenget.) 
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Tabell 4 Rutine for budsjettkontroll og rapportering 

 
 Det er ikke en fast månedlig budsjettkontroll i rådmannens ledergruppe. 
 Tertialrapportering til kommunestyret (regnskapsrapporter/budsjettkontroller). 

o Her vurderes status før ev. tiltak. 
o Etatene kommenterer ved større overforbruk (ev. tiltak kan da settes inn; ansettelses-

stopp, innkjøpsstopp osv.) 
o Det foretas ikke budsjettreguleringer ved kjent/sannsynlig vesentlig merforbruk. 

 Endelig budsjettkontroll foretas for årsavslutningen (kommenteres i årsmeldingen) 
 Budsjettkontroller i tertialrapportering og årsmelding håndteres hovedskaplig av rådmann og øko-

nomisjef. Budsjettavvik vurderes i samarbeid med etatssjefene. 
 

 

Rådmannens ledergruppe foretar ikke faste månedlige budsjettkontroller. I den grad 

det skjer store uforutsette hendelser vil dette bli tatt opp her. Av den grunn har eksem-

pelvis HO-etatens budsjettsituasjon vært på agendaen. Etatssjefer og avdelingsledere 

(virksomhetsledere)8  kan bruke økonomirapporter i Agresso som viser forbruk og 

budsjett. 

 

Det foretas ikke noen periodisering av selve tallene i regnskapet ved budsjettkontrol-

len. Som periodisering brukes en sammenligning av årets forbruk mot fjorårets forbruk 

i prosent. Ved vurderingen/tallfestingen av en avviksprognose, tas det i tillegg med 

kjente større med forhold. Økonomisjefen opplyser at dette opplegget har gitt en god 

oversikt over budsjettsituasjonen. Han sier videre at problemet ikke er å vite hvordan 

det går, men at utfordringen er å sette i verk tiltak på et tidligere tidspunkt. 

 

Økte rammer til etatene/avdelingene blir i liten grad gitt og bare i spesielle tilfeller. 

Det er lite rom for økte rammer da Lund kommune bruker alle inntektene i sin tjenes-

teproduksjon. Fast lønn har kommunen hatt god budsjettmessig kontroll på. Det er 

andre lønninger som har hatt merforbruk (særlig lønn for vikarer).  

 

Helse- og omsorgssjefen viser til at overtid, variabel lønn og lønn vikarer osv. først blir 

regnskapsført måneden etter at de er utført. Fast lønn vil naturlig nok komme på rett 

måned. Store faste og løpende utgifter og inntekter som gjelder hele året blir ikke for-

delt på måneder. 

 

Merforbruk vedrørende HO-etaten ble rapportert sent i 2010 og 2011. Det skjedde pri-

mært ved den andre økonomirapporten (pr. 31.08). For 2011 ble det rapportert et 

mindre merforbruk etter den første tertialrapporten (pr. 30.04). Helse- og omsorgssje-

fen sier at en har forholdt seg til/trodd på budsjettprognoser for etaten i tertialrappor-

ter. Når en nå ser at tertialrapportene i disse to årene har hatt betydelig avvik fra ende-

                                                      
8 Vi bruker i rapporten betegnelsen avdelingsledere da kommunen selv opererer med avdelinger. Dette er imidlertid 
det samme som virksomhetsledere. 
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lig resultat, har HO-etaten startet opp med regnskapsanalyser utført i egen etat. Helse- 

og omsorgsutvalget har fra oktober 2011 fått månedlig økonomirapport med kommen-

tarer og regnskapsanalyse. 

 

På bakgrunn av det store merforbruket i HO-etaten i 2011, har rådmannen besluttet å 

arbeide med følgende forhold:9 

 Økonomirapporteringen styrkes for å gi bedre styringsdata for ledere i alle ledd. 

 Det utarbeides rutiner for å unngå overforbruk. 

 

Kommunens status for tiltakene 

Det er planlagt å innføre en ny budsjettmodul (Planner fra Agresso). Denne skal da 

være klar til budsjettbehandlingen for 2013. Økonomisjefen påpeker for øvrig at det er 

overforbruk på andre lønninger som gjør at budsjettene ikke overholdes, og at det ikke 

er et dårlig økonomisystem eller mangel på rapporter som er årsaken. 

 

Rådmannen og helse- og omsorgssjefen har avtalt å styrke rutinene for økonomistyring 

og -rapportering for å bedre treffsikkerheten i bl.a. rådmannens tertialrapporter. Dette 

arbeidet er ennå ikke startet opp. 

 

Dette spørsmålet gjelder de overordnede virkemidlene i budsjettstyringen (budsjette-

ring, budsjettkontroll og rapportering).  

 

Lund starter opp budsjettprosessen i september. Det utarbeides ikke budsjettrundskriv 

for budsjettarbeidet. Diskusjonen om neste års budsjett og økonomiplan blir i stedet 

tatt opp i rådmannens ledergruppe. Flere kommuner starter budsjettprosessen ved et 

budsjettrundskriv fra rådmannen. Dette skjer gjerne på et langt tidligere tidspunkt på 

året (våren/sommeren) enn Lund gjør. På den tid er imidlertid budsjettforutsetningene 

mer usikre. 

 

Vi anser i utgangspunktet kommunens overordnede rutiner i budsjettstyringen til å 

være tilfredsstillende. Rutinene er vurdert opp mot lovregler på området. Rutinene 

følger også det som er skissert om budsjettprosessen etter COSO modellen.10 Det er 

imidlertid enkelte forhold som kommunen bør se nærmere på.  

 

Vi ser at det ikke foretas faste månedlige budsjettkontroller. Det bør være en fast rutine 

for månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe. På denne måten vil bud-

sjettkontrollen bli styrket. Merforbruk kan dermed tidligere komme på agendaen, og 

                                                      
9 Det vises til saksfremlegget i HO-sak 030/11 (helse- og omsorgsutvalget 29.09.11). 
10 Vi ser på kommunens risikovurderinger for seg i neste punkt. 
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tiltak kan også tidligere bli vurdert og satt i verk. Når det gjelder HO-etaten spesielt ser 

vi at merforbruket de to siste årene i all hovedsak først ble rapportert sent på året. 

Kommunen/HO-etaten vil arbeide med å forbedre denne rapporteringen.  

 

Vi ser at det ikke foretas budsjettreguleringer når det er kjente/sannsynlige større 

overskridelser ved etatenes/avdelingenes budsjett, eksempelvis ved HO-etaten nå for 

det siste året 2011. Det bør foretas budsjettreguleringer med inndekning selv om det er 

uttalt av kommunens ledelse at budsjetter i prinsippet skal overholdes. Det vises til 

kommunelovens § 47 og den kommunale budsjettforskriftens § 11. Budsjettregulering-

er synes også å være i tråd med kommunens egne retningslinjer. Det vises økonomi- og 

finansreglementet punkt a under driftsbudsjett.  

 

Vi understreker at budsjettreguleringer med inndekning et år ikke er det samme som 

en godkjenning av at etatene/avdelingene har fått en større budsjettramme det neste 

året, eller uten videre kan gå over sin budsjettramme. 

 

Kommunen har historisk truffet godt ved sine vurderinger/tallfestinger av avviks-

prognoser i tertialrapportene (når mer/mindreforbruk er blitt kjent). Det kan likevel 

vurderes om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjettkontrollen. Dette vil 

kreve en del arbeid, men vil til gjengjeld gi en bedre oversikt over budsjettsituasjonen. 

 

En slik periodisering er mulig både ved en månedlig budsjettkontroll i rådmannens le-

dergruppe og ved den tertialvise budsjettkontrollen i egne økonomirapporter til kom-

munestyret. Den kan gjøres enklere/forenklet ved månedlige budsjettkontroller. 

 

Spesielt om HO-etaten (herunder om å tilpasse budsjettet for senere år) 

Vi går ikke i våre vurderinger inn på i hvilken grad budsjettoverskridelsen ved HO-

etaten skyldes at nettorammene faktisk er for små, eller hvilke innsparingstiltak som er 

mulige. Dette er noe kommunen/HO-etaten selv gjør. HO-etaten har fremsatt innspa-

ringstiltak samt kjente/sannsynlige/mulige utgiftsendringer fra 2011 til 2012. Dette ut-

gjør en utgiftsreduksjon på totalt 2,7 millioner kroner. Det foretas også en sammenlig-

ning av bemanningsfaktoren på hver av avdelingene i HO-etaten med de nærmeste 

kommunene. Dette gjelder en bemanning i forhold til antall pasienter. Vi omtaler siste 

status for disse tiltakene for seg under punkt 2.5. 
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De problemstillinger (spørsmål) som gjelder risikovurderinger og styring av risiko for 

HO-etaten er blitt stilt til rådmann, helse- og omsorgssjef og økonomisjef.11  

 

                                                      
11 Vi har i våre spørsmål til kommunen tatt utgangspunkt i COSO ERM (se figur V1 i vedlegg). Anvendt dimensjon er 
de overskrifter som framgår av fremre side av kuben. Det er ikke gjort forsøk på å skille mellom organisatoriske nivåer i 
kommunen (høyre side) eller de formålsorienterte (toppen). Dette ville ha medført ytterligere spørsmål. Spørreskjemaet 
med en orientering til kommunen, har vi tatt med i vedlegg. 

Tabell 5 Kommunens vurdering av risikoer i budsjettstyringen vedrørende HO-etaten 

 

 

Spørsmål Svar  

Hvilke risikovurderinger 
gjøres i kommunen 
vedrørende HO-etatens 
budsjett (årsbudsjettet og 
økonomiplanen)?  

Til budsjettbehandlingen framlegges forventa driftsnivå neste år hensyntatt kjente 
utfordringer. Resultat inneværende år blir ikke hensyntatt, samtidig som 
rådmannens budsjettanalyseverktøy ikke har vært treffsikkert. Risiki som måtte 
oppstå kommende år har ikke vært vektlagt – fordi det likevel ikke er midler 
tilgjengelig som kan nyttes til å dekke uforutsette kostnader. Merkostnader fører til 
innsparing i driften og/eller overskridelse av rammen. 

Hvordan styres risikoen? Dette har ikke vært tema så langt i Lund kommune. 

  

Hvilke faktorer er avgjørende 
for budsjettoverholdelse i 
HO-etaten? 

Politiske vedtak avgjør driftsnivå. Grunnleggende for driften i helse og omsorg er 
nøkternhet og utgiftsfokusering. Uforutsette inntekter og mer-/mindrekostnader 
meldes FSK når disse er av vesentlig betydning. 

Hvordan kan kommunen 
identifisere nye og endrede 
risikoer mht. HO-etaten? 

Så langt har endringer i driftsnivå vært knyttet til økning i løpende lønn, 
seniortiltak, kompetansebygging, innføring av it-systemer, ”dyre” klienttiltak som 
tung psykiatri, palliativ omsorg, og omsorgsovertakelse barnevern. Denne type 
planlagte og ikke-planlagte hendelser baseres på sentrale vedtak, avtaler og 
lovkrav, og må i stor grad tas enten det er midler eller ei. Vi har også sett at 
fravær ved svangerskap og influensaepidemi har gitt merkbare økonomiske 
virkninger. Økt krav til elektronisk samhandling med sjukehus, leger og lignende er 
foreløpig planlagt imøtekommet fra 2013. Dette er det ikke avsatt midler til i 2012.  

Hvilke av disse risikoene kan 
vurderes som vesentlige i 
forhold til 
budsjettoverholdelse? 

Risiko uttrykker vel sannsynligheten for og virkningen av en ikke ønsket økonomisk 
krevende hendelse. Vi kan vanskelig se at krav til faglig omstilling og oppdatering, 
eller pleie og omsorg overfor krevende brukere, kan betegnes som risikohendelser. 
Dette er nødvendige sider ved driften av Helse og omsorg. Hovedutfordringen 
ligger i å starte opp året med realistisk budsjett mht. lønn til antall ansatte, samt 
mulighet til å ta tyngre klientrelaterte hendelser som måtte dukke opp. Vi har 
mulighet for å føre tilbake midler i den grad kostnadene går ned i krevende saker. 

  

I saksvurderingen til budsjett og økonomiplan 2012-2015 skriver rådmannen følgende: 
Det er ikke midler til å møte økte behov innen de viktige kommunale tjenesteområdene som helse- og omsorg, 
skole og barnehagesektoren som følge av demografiske endringer uten omprioriteringer av tjenestetilbudet eller 
økning av inntektene. 

Er det foretatt noen 
analyse/vurdering av hvilke 
muligheter det er til å 
omprioritere tjenestetilbudet 
og/eller øke inntektene? 
 

Det er behov for at rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen i kommunen 
samlet i første tertialrapport. De etater som vanligvis opererer med overskudd bør 
da vurderes opp mot helse og omsorgs utfordringer på det tidspunkt. 
 
Vår kommentar: Saksfremlegget i HO sak 030/11 sier at rådmannen vil analysere 
regnskapssituasjonen i helse og omsorg med sikte på å oppnå balanse mellom 
tilgjengelige ressurser og faglig forsvarlig nivå. Saksfremlegget i HO sak 044/11 tar 
for seg en innsparing på sykehjemmet, men hvor dette må følges opp med en 
styrket hjemmetjeneste. Det fremkommer ellers en del kjente/sannsynlige/mulige 
utgiftsendringer som totalt sett slår positivt ut for budsjettbalansen til HO-etaten. 

  

 



Rogaland Revisjon IKS 

ØK STYRING OG IK VED HO-ETATEN - 21 - LUND KOMMUNE 

Ved utarbeiding av budsjett vil kommunen måtte vurdere risikomomenter som kan få 

betydning for budsjettet. Ved de tertialvise budsjettkontrollene vurderer en budsjettsi-

tuasjonen og prognosen for året videre. Etatssjef vil ellers måtte vurdere risiko som en 

integrert del av ledelse, styring og kontroll på eget ansvarsområde. Vi ser også at råd-

mannen vil vurdere den økonomiske situasjonen i kommunen samlet i første tertial-

rapport for 2012. Dette kan medføre budsjettendringer mellom etatene. 

 

Det er ikke etablert formelle rutiner eller systemer for vurdering av risikoer ved bud-

sjettstyringen (eksempelvis vedrørende HO-etaten). Dette antas heller ikke å være så 

vanlig i mindre kommuner. De risikovurderinger som gjøres fremgår gjerne generelt 

av budsjettsakene. 

 

Lund er en liten kommune og en skal ikke lage for omfattende styringssystemer. 

Kommunen kan likevel vurdere om den administrative kontrollen skal utvikles videre. 

Dette gjelder hvorvidt det er behov for å foreta særskilte risikovurderinger og å doku-

mentere dette i kontrollsystemet. På bakgrunn av budsjettoverskridelsen i 2011 ved 

HO-etaten, har kommunen/HO-etaten for øvrig i flere saker kommet inn på risikovur-

deringer ved budsjettstyringen her.  

 

Vi understreker at det viktig at kommuneledelsen har oversikt over endringer som får 

konsekvenser for kommunens virksomhet på kort og lengre sikt. Dette gjelder eksem-

pelvis endringer i statlige finansieringsordninger og tilskudd samt endringer i statlige 

krav til tjenestene. Det er også viktig at kommunen har oversikt over utviklingen for 

tunge brukersaker. Slike saker som kommunen ikke kan eller klarer å forutse, fører 

gjerne til store avvik mellom regnskap og budsjett. 

 

 

 

Vi ser først på hvilke rutiner HO-etaten har for en del forhold som gjelder lønnsområ-

det. Det er tatt utgangspunkt i dagens rutiner, men hvor endringer fra tidligere frem-

kommer. Dernest tar vi for oss spørsmålet om det er eventuelle vesentlige feilføringer 

vedrørende HO-etaten i 2011. Dette gjelder alle tenkelige feil, men vil primært være re-

levant for lønnsområdet. Det meste av HO-etatens budsjett er lønn. 

 

 

For oversikt over grunnbemanningen brukes Notus Turnusplan som Visma Entreprise 

står bak. Notus har en egen grunnturnus som heter Original, hvor det fremkommer 

navnene på alle som innehar stillingene og stillingsbrøkene. Denne turnusen blir ko-

piert og kalt for drift. Den viser hvem som er på jobb (også vikariater mv.). Dersom en 

http://www.visma.no/programvare/for-offentlig-sektor/Losninger-for-tjenesteproduksjon--Fagsystemer/Omsorg/Visma-Enterprise-Notus-Turnusplan/
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ansatt slutter eller endrer stillingsbrøk, blir dette registrert i Notus. Avdelingslederne 

overvåker/samordner her oversikten over ansatte med flere deltidsstillinger. 

 

Avdelingslederne følger med på sykefraværet og vikarbruk. Helse- og omsorgssjefen 

har månedlig gjennomgang vedrørende all lønn med lederne for sykehjemmet og 

hjemmetjenesten. Dette er en ordning som ble etablert i oktober 2011.  

 

Iht. nye lovregler fra 01.07.11 skal sykemeldte følges bedre og hyppigere opp. Dersom 

dette ikke gjøres kan kommunen bli ilagt et overtredelsesgebyr. NAV har her sendt ar-

beidsgiverne et skriv om de nye reglene.12 HO-etaten følger NAV sine orienteringer og 

veiledninger når det gjelder sykefraværet. 

 

Det passes på at det sendes krav på sykelønnsrefusjoner videre i kommunen. Dette 

forholdet er ivaretatt med egne orienteringer og møter direkte fra sentraladministra-

sjonen til økonomimedarbeidere i helse- og omsorgsetaten. Vi kan her også vise til den 

nye rutinen om sykelønnsrefusjoner i kommunens økonomi- og finansreglement. Iht. 

ny sykelønnsrutine er det sentraladministrasjonen/personalkonsulenten som nå skal 

følge opp at refusjonskravene kommer inn til kommunen med rett beløp og til rett tid. 

Denne rutinen ble etablert på bakgrunn av vår gjennomgang av disse refusjonene høs-

ten 2011 og er et resultat av at det tidligere var svikt i rutinene på området. Vi har om-

talt dette foran i rapporten. 

 

IA-avtalen gir kommunen muligheter til å få tilretteleggingstilskudd og tilskudd til be-

driftshelsetjenesten. Avdelingslederne følger opp at kommunen søker når det er mulig. 

Spesielt sykehjemmet og hjemmetjenesten har hatt mange ordninger der slike tilskudd 

er benyttet av kommunen. 

 

Lønnet videreutdanning gjelder de som iht. arbeidsmiljøloven får permisjon for å ta 

videreutdanning fordi kommunen løpende har behov for kompetanseheving som ledd 

i forsvarlig drift. Dette gjelder ansatte på dagtid og i turnus. Kommunen mottar en del 

midler fra fylkesmannen til delvis refusjon av disse utgiftene.  

 

Utgifter til ansatte som får lønnet videreutdanning posteres som vanlig fast lønn. For 

tiden er det seks ansatte som har lønnet videreutdanning. Tre av disse går i turnus. 

Helse- og omsorgssjefen antyder at vikarer for turnus grovt sett har kostet kommunen 

130 tusen kroner netto i 2011. For ansatte på dagtid er det ikke klart hvor mye dette har 

kostet kommunen.  

 

HO-etaten har en god oversikt over grunnbemanningen og det følges med på sykefra-

været og vikarbruken. Dette er muliggjort gjennom bruk av turnusprogrammet Notus 

Turnusplan.  

                                                      
12 NAV sitt skriv om ”Nye regler for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere” (NAV skriv 11/6657, udatert). 
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Det kan imidlertid være naturlig å stille følgende spørsmål: 

 Burde overforbruket for lønn (som særlig gjelder vikarer) i 2011 vært 

meldt/rapportert tidligere? 

 Er vikarbudsjettet reelt eller er det underbudsjettert?13  

 Har etaten hensiktmessige rutiner og fullmaktsfordelinger til å ta inn vikarer? 

  

Det følges med på at sykelønnsrefusjoner sendes og at kommunen oppnår tilskudd iht. 

IA-avtalen.  

 

Ansatte på lønnet videreutdanning vil påvirke budsjettforbruket da disse blir postert 

som vanlig fast lønn. Dersom det er flere/mange ansatte som samtidig er på denne 

ordningen vil påvirkningen bli større.  

 

 

Dette spørsmålet gjelder primært om det i 2011 er ført vesentlige utgifter på HO-etaten 

som gjelder andre etater eller om det er ført vesentlige inntekter fra HO-etaten på and-

re etater. Men spørsmålet gjelder også for motsatte feilføringer.  

 

Det aller meste av HO-etatens driftsutgifter er lønn. Utgifter til HO-etaten vil derfor i 

stor grad komme som overveltinger fra lønnssystemet. Når de ansatte er korrekt re-

gistrert på avdelinger i lønnsystemet, vil bokføringen her også bli korrekt.  

 

Vi har ved vår regnskapsrevisjon for 2011 ikke avdekket spesielle forhold som gjelder 

HO-etaten. Det tenkes da på generelle rutiner for utgifter (herunder lønn) og inntekter. 

Rutinene anses tilfredsstillende. Dette har betydning for vår vurdering av om det er 

sannsynlig eller mulig at det kan oppstå (vesentlige) feilføringer.  

 

Vi har ved vår regnskapsrevisjon for 2011 ikke avdekket vesentlige feil ved regnskaps-

føringen, med unntak for det som gjelder manglende anordning av lønn omtalt foran. 

Helse- og omsorgssjef kjente heller ikke til vesentlige feilføringer. Feilføringer (for mye 

førte) sykelønnsrefusjoner fra tidligere år for hele kommunen anses for å være et av-

sluttet kapittel. 

  

Vi konkluderer med følgende 

Det er ikke vesentlige feilføringer vedrørende etaten i 2011, med unntak for manglende 

anordning av lønn. Denne feilen utgjør 0,5 millioner kroner for lite førte lønnsutgifter. 

Feilen er ikke omtalt i kommunens årsmelding, men den fremgår av egen note til 

kommunens årsregnskap. 

 

                                                      
13 Helse- og omsorgssjefen bemerker at budsjettet for 2011, herunder lønnsutgiftene, ble videreført på samme nivå som 
2010. I 2010 var det som tidligere nevnt et overforbruk på 1,5 millioner kroner (hovedsakelig på sykehjemmet). 
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Dette gjelder kommunens/HO-etatens oppfølging av innsparingstiltak samt kjen-

te/sannsynlige/mulige utgiftsendringer fra 2011 til 2012, jf. HO-sak 044/11. 

 

Vi har 08.03.12 fått oversendt fra helse- og omsorgssjefen følgende status: 

Tabell 6 Status for tiltak mv i HO-sak 044/11 (HO-sjefens tilbakemelding i kursiv) 

  

Beskrivelse Endring utgifter  Merknad 

Økt ramme -200 000 Øremerket Nattjeneste 
Midler er tilført budsjettet 2012 

Samhandlingsreform -600 000 Mulig overskudd 
Samhandlingsreformen gir kommunen 3,6 
millioner kroner i statlige midler. Av dette er 
2,6 millioner kroner avsatt til kommunens 
andel til sykehusopphold og -behandling. 
Resten er avsatt til betaling for utskriv-
ningsklare pasienter og reserve. 
Vår kommentar: Kommunene kan få ”bot” 
fra sykehuset dersom de ikke kan ta i mot 
utskrivningsklare pasienter. Omfanget av 
dette vil si noe om en kan regne med over-
skudd eller ikke. 

Økt ramme 2012 -500 000 For 2012 
Midler er tilført budsjettet 2012 

Innsparing stilling 20 % -100 000 Stabsleder 
Stillingen holdes ledig 

Innsparing sjukeheimen -1 000 000 Lavere driftsnivå, bortfall sykehjemsplasser 
(gjelder en reduksjon fra 35 til 32 plasser) 
Innsparingen iverksettes fra 12.03.12 ved 
turnusendring. (HO-sjefen bemerker at det-
te gir 2,5 måned med merforbruk på syke-
hjemmet) 

IT-system – opplæring mv -600 000 Opplæringskostnader er tatt i 2011 

Endring IBO -1 200 000 Reduksjon volum i 2012 
Full effekt ventes for hele eller deler av 
2012 

Økte kostnader fosterhjem 700 000 Vedtak er fattet i 2011 
Kostnader påløper for to nye fosterhjems-
plasser 

Lisenser IT-systemer 100 000 Løpende kostnader 

Styrking hjemmetjenesten 700 000 Kompensere sparing sykehjemsplasser 
Styrkingen iverksettes i 3. tertial 2012 

Netto endring fra 2011-nivå -2 700 000 Vår kommentar: Vi ser at det er betydelig 
usikkerhet knyttet til flere av tiltake-
ne/endringene her. Det er derfor nødvendig 
med tett rapportering og oppfølging, for 
eventuelt å kunne sette i verk andre tiltak. 

 

 

 

Kommunen/HO-etaten har foretatt en sammenligning med andre kommuner. Dette 

gjelder mot nabokommunene Bjerkreim, Eigersund, Flekkefjord og Sokndal. Det er tatt 

utgangspunkt i KOSTRA-tall. For pleiefaktoren ved sykehjemmet spesielt er det sam-

menlignet mot de samme kommunene, med unntak for Bjerkreim. I tillegg er det her 
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også sammenlignet med Tasta sykehjem i Stavanger. Sammenligningene er presentert i 

helse- og omsorgsutvalget (HO-sak 006/12 fra 09.02.12).  

 

Rådmannen skriver i sin vurdering i saken følgende: 

Rådmannen er i begrenset grad i stand til å gi en ”oppstilling og sammenlikning av beman-

ningsfaktoren på hver av avdelingene i helse- og omsorgsetaten” slik helse- og omsorgsutvalgets 

vedtak krever.  

 

På enkelte områder synes ressursinnsatsen å være i overkant av de sammenstilte kommunene, 

mens det for andre er på nivå med eller under. Det er ikke mulig å trekke klare konklusjoner selv 

etter sammenstilling kommunene i mellom av de betydelige mengder data som ligger i 

KOSTRA-tabellene. De svære avvik som opptrer enkelte steder skyldes ofte ulik måte å føre 

kostnader, eller at KOSTRA ikke fanger opp særegenheter i organisering eller oppgavefordeling, 

snarere enn at en kommune drives vesentlig rimeligere eller dyrere enn den andre.  

 

I den grad helse- og omsorgsutvalget ønsker dypere analyse innen dette feltet bør angis hvor 

ressursene til dette arbeidet skal hentes fra. 

 

Når det gjelder sykehjemmet viser helse- og omsorgssjefens oppstilling at Lund har en 

høyere pleiefaktor14 enn de kommunene det er sammenlignet med. Lund har en pleie-

faktor på 0,63, mens de andre ligger mellom 0,44 og 0,52. Ved Lund sin reduksjon i sy-

kehjemsplasser fra 12.03.12, blir kommunen sin pleiefaktor på 0,62.  

 

Helse- og omsorgssjefen konkluderer med at Lund sykehjem fortsatt vil ha en beman-
ning vesentlig over det nivå sammenlignbare sykehjem tilbyr sine pasienter. 
 

Helse- og omsorgsutvalget tar i sin behandling saken til orientering. I tillegg blir det 

bedt om at administrasjonen vurderer muligheten for å starte et prosjekt med sikte på å 

oppnå en situasjon der ”Rett person er på rett plass”. Skisse til innhold og framdrift 

skal framlegges utvalget. 

 

                                                      
14 Pleiefaktoren er et uttrykk for forholdet mellom antall ansatte pr. pasient. En pleiefaktor på 1 sier at det er like mange 
ansatte som pasienter. En lavere pleiefaktor som det her skrives om, sier at det er færre ansatte enn pasienter. 
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Vurdering av prosesser knyttet til rutiner for budsjettstyringen 

Vi anser i utgangspunktet kommunens overordnede rutiner i budsjettprosesser og 

økonomirapportering til å være tilfredsstillende. Rutinene er vurdert opp mot lovreg-

ler på området. Det er imidlertid enkelte forhold ved økonomistyringen kommunen 

bør se nærmere på.  

 

Vi ser at det ikke foretas faste månedlige budsjettkontroller. Det bør være en fast rutine 

for månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe. På denne måten vil bud-

sjettkontrollen bli styrket. Merforbruk kan dermed tidligere komme på agendaen, og 

tiltak kan også tidligere bli vurdert og satt i verk. Når det gjelder HO-etaten spesielt ser 

vi at merforbruket de to siste årene i all hovedsak først ble rapportert sent på året. 

Kommunen/HO-etaten vil arbeide med å forbedre denne rapporteringen.  

 

Kommunen har historisk truffet godt ved sine vurderinger/tallfestinger av avviks-

prognoser i tertialrapportene (når mer/mindreforbruk er blitt kjent). Det kan likevel 

vurderes om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjettkontrollen. Dette vil 

kreve en del arbeid, men vil til gjengjeld gi en bedre oversikt over budsjettsituasjonen. 

 

En slik periodisering er mulig både ved en månedlig budsjettkontroll i rådmannens le-

dergruppe og ved den tertialvise budsjettkontrollen i egne økonomirapporter til kom-

munestyret. Den kan gjøres enklere/forenklet ved månedlige budsjettkontroller. 

 

Vi ser at det ikke foretas budsjettreguleringer når det er kjente/sannsynlige større 

overskridelser ved etatenes/avdelingenes budsjett, eksempelvis ved HO-etaten nå for 

det siste året 2011. Det bør foretas budsjettreguleringer med inndekning. Det vises til 

kommunelovens § 47 og den kommunale budsjettforskriftens § 11. Budsjettregulering-

er synes også å være i tråd med kommunens egne retningslinjer. Det vises økonomi- og 

finansreglementet punkt a under driftsbudsjett. 

 

Vi går ikke i våre vurderinger inn på i hvilken grad budsjettoverskridelsene ved HO-

etaten skyldes at nettorammene faktisk er for små, eller hvilke innsparingstiltak som er 

mulige. Dette er noe kommunen/HO-etaten selv gjør. Vi har omtalt dette arbeidet.  

 

Når en både i 2010 og 2011 har sett at det har gått mot budsjettoverskridelser, så kan 

det imidlertid se ut til at en har ventet for lenge med å vedta og effektuere tiltak som 

har direkte innvirkning på budsjettsituasjonen. 
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Vurdering av prosesser knyttet til risikovurderinger og risikostyring ved HO-etaten 

Ved utarbeiding av budsjett vil kommunen måtte vurdere risikomomenter som kan få 

betydning for budsjettet. Ved de tertialvise budsjettkontrollene vurderer en budsjettsi-

tuasjonen og prognosen for året videre.  

 

Det er ikke etablert formelle rutiner eller systemer for vurdering av risikoer ved bud-

sjettstyringen (eksempelvis vedrørende HO-etaten). Dette antas heller ikke å være så 

vanlig i mindre kommuner. De risikovurderinger som gjøres fremgår gjerne generelt 

av budsjettsakene. 

 

Lund er en liten kommune og en skal ikke lage for omfattende styringssystemer. 

Kommunen kan likevel vurdere om den administrative kontrollen skal utvikles videre. 

Dette gjelder hvorvidt det er behov for å foreta særskilte risikovurderinger og å doku-

mentere dette i kontrollsystemet. 

 

Vurdering av interne rutiner på lønnsområdet ved HO-etaten 

HO-etaten har en god oversikt over grunnbemanningen og det følges med på sykefra-

været og vikarbruken. Dette er muliggjort gjennom bruk av turnusprogrammet Notus 

Turnusplan.  

 

Vi kan imidlertid stille spørsmål om overforbruket for lønn (som særlig gjelder vikarer) 

i 2011 burde vært meldt/rapportert tidligere og om vikarbudsjettet er satt opp reelt el-

ler om det er underbudsjettert.  

 

Det følges med på at sykelønnsrefusjoner sendes og at kommunen oppnår tilskudd iht. 

IA-avtalen. Ansatte på lønnet videreutdanning vil påvirke budsjettforbruket da disse 

blir postert som vanlig fast lønn. Dersom det er flere/mange ansatte som samtidig er 

på denne ordningen vil påvirkningen bli større.  

  

Vurdering av eventuelle vesentlige feilføringer i 2011 

Det er ikke vesentlige feilføringer vedrørende etaten i 2011, med unntak for manglende 

anordning av lønn. Denne feilen utgjør 0,5 millioner kroner for lite førte lønnsutgifter. 

 

 Kommunen bør foreta månedlige budsjettkontroller i rådmannens ledergruppe. 

 Kommunen kan vurdere om regnskapene fullt ut skal periodiseres ved budsjett-

kontrollen. 

 Kommunen bør foreta budsjettendringer gjennom året ved vesentlige endringer i 

prognosene.  

 Kommunen kan vurdere om det er behov for at den administrative kontrollen skal 

utvikles videre når det gjelder budsjettstyring og risikovurderinger.  
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets/kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

Lovens bestemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens 

kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-

det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 

www.rogaland-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Rune Eskeland under ledelse av fagansvarlig for 

forvaltningsrevisjon Bernt Mæland, og gjennomgått av oppdragsleder Annebeth M. Mathiassen. 

 

Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

 Lover og forskrifter knyttet til økonomiområdet  

o Kommunelovens § 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

o Kommunelovens kapittel 8 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering 

o Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 

o Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 

 God praksis for risikostyring og internkontroll  

o Budsjettstyring i en COSO ERM tankegang 

o Kommunenes budsjettprosess ut fra COSO ERM 

 Reelle hensyn 

o Vurderinger av hva som er rimelig, formålstjenlig eller lignende 

 

I kommunelovens § 23.2 står følgende: ”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 

samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kont-

roll.”  

 

I kommunelovens § 46 om årsbudsjettets innhold stilles det krav til fullstendighet, realisme og oversiktlig-

het. Kommunelovens § 47 om årsbudsjettets bindende virkning har krav om budsjettendringer når dette er 

nødvendig.  

 

I den kommunale budsjettforskriften er det satt opp nærmere bestemmelser om årsbudsjettet. I forskrif-

tens § 10 står følgende: ”Administrasjonssjefen skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kom-

munestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henhold til det 

vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nev-

neverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret fo-

reslås nødvendige tiltak.” I forskriftens § 11 står følgende: ”Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når 

dette må anses påkrevd. Kommunestyret skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.”  

 

Ved vesentlige avvik mellom utgifter i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett, skal det 

redegjøres for avviket. Tilsvarende gjelder ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert bud-

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/
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sjett. Rådmannen skal vurdere tiltak for å bedre den økonomiske oppfølgingen gjennom året dersom det 

oppstår vesentlige avvik fra regulert budsjett. Det vises til den kommunale regnskapsforskriftens § 10. 

 

Budsjettstyring ved COSO er beskrevet i eget punkt nedenfor. Her er det også beskrevet kommunenes 

budsjettprosess ut fra COSO (eksempel fra Oslo). 

 

Budsjettstyring i en COSO ERM tankegang 

 

Det følgende her har tatt utgangspunkt i en COSO ERM tankegang.15 

Figur V1 COSO ERM kuben (styringsdimensjoner) 

 
 

 

Rådmannens ansvar strekker seg over in-

ternkontrollens alle komponenter, som er 

skissert. Det er i praksis umulig å etterleve 

dette kravet alene. Derfor må en del av 

funksjonene delegeres utover og nedover i 

organisasjonen.  

 

Gitt at ansvaret ikke kan delegeres, må 

rådmannen dermed etablere et system for 

overvåking som sikrer en rimelig visshet 

om at ansvaret er forsvarlig dekket gjen-

nom tiltak og at tiltakene fungerer etter sin 

hensikt. 

 

 

  

Rådmannen (administrasjonssjefen) har ansvaret for å etablere internkontroll etter de retningslinjer kom-

munestyret har trukket opp, og sørge for at denne kontrollen blir gjennomført. Dette gjelder da også for 

kommunens styringssystem (budsjettstyring). Ansvaret følger av kommunelovens § 23.2.  

 

I praksis må et overvåkingssystem for internkontroll oppfylle følgende krav:  

 

Tabell V1 Generelle krav til en kommunes overvåkingssystem 

 
 Sikre at administrasjonssjefen har tilstrekkelig oversikt over tjenesteområdene, risikoer og etablerte 

sikringstiltak. 
 Gi en oversikt over nøkkelkontroller som administrasjonssjefen selv løpende må følge opp for å 

være rimelig trygg for at det underliggende organisasjonsnivå har etablert forsvarlige rutiner på 
sentrale punkter og at disse funksjonerer som forutsatt.  

 Gjennomføres på alle lederplan med oversikt over de aktuelle nøkkelkontroller for de respektive le-
dere. Hva som her er en nøkkelkontroll, må vurderes ut fra områdets art og størrelse. 

 Innebære løpende rapportering gjennom året med tilstrekkelig frekvens fra mellomledere opp gjen-
nom linjen til høyere ledelse hvordan de forutsatte kontroller funksjonerer. Dette kan skje ved for-
mell rapportering, unntaksrapportering, møtevirksomhet og lignende. Det vil være naturlig å legge 
dette inn som del av de nøkkelkontroller den enkelte leder selv skal ha ansvar for. 

 Gi administrasjonssjefen og øvrige ledere på overordnet nivå periodisk mer detaljert informasjon fra 
de ledere som er under deres organisasjonsdel om hvordan internkontrollen virker.  

 Gjennomføre tiltak ved svikt. 
 

  

                                                      
15 COSO ERM står her for Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk. COSO er mye brukt ved vurdering av en 
virksomhets internkontroll. Det er skrevet mye om COSO (også på norsk). Vi kan eksempelvis vise til Norges Interne 
Revisorers Forening NIRF (2005): Helhetlig risikostyring – et integrert rammeverk – sammendrag (COSO ERM). 
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Kommunenes budsjettprosess ut fra COSO ERM16 

I kommunene er målet produksjon av tjenester. Det er i budsjettprosessen ressursfordelingen for å dekke 

ulike typer behov for kommunale tjenester legges. Budsjettprosessen består av ulike metoder som til slutt 

gir et forslag til et budsjett som kommunestyret vedtar. Budsjettet begrenses av lovkrav som krever at det 

settes av ressurser til lovpålagte tjenester. I kommunens regnskap er det ikke først og fremst resultatet som 

er viktig, men fordelingen mellom de ulike forbrukspostene. Forbrukspostene viser hvordan de økono-

miske ressursene er fordelt mellom de oppgavene som kommunen utfører. Regnskapet danner grunnlag 

for sammenligning med det som ble planlagt i budsjettet.  

 

Budsjettprosessen kan settes inn i en COSO ERM tankegang. Vi kan dele budsjettprosessen inn i disse di-

mensjonene: 

 

Tabell V2 Budsjettprosess iht. COSO ERM tankegang  
Kilde: Oslo kommunerevisjon (Utkast til håndbok 2008) 

 
 Strategisk (i toppen av rammeverket): Budsjettet er transformering av kommunens overordnede 

mål og strategier til målsetninger (etablering av målsetninger i fronten av rammeverket) på et or-
ganisasjonsnivå (på høyre side av rammeverket). 

 Det er mange risikostyringselementer i kommunale budsjettprosesser: 
o Etablering av målsettinger. 
o Se hvilke hendelser som gir behov for kommunale tjenester (Identifisere hendelser). 
o Vurdere hvor mange ganger disse hendelsene inntreffer og hvilke ressurser disse behovene 

for tjenester krever (Risikovurdering). 
o Vedta et budsjett som er basert på hvor ofte hendelsene vil inntreffe og de tiltak kommu-

nen da må sette inn (Risikohåndtering). 
 Budsjettprosessen følges opp med styring av kommunens drift i budsjettåret: 

o Definere hvilke aktiviteter som skal settes i gang for å følge med om vurderingene i bud-
sjettet var riktig. Har kommunen satt av nok/for mye ressurser til en aktivitet (Kontrollak-
tiviteter)? 

o At informasjonen om aktiviteten blir fanget opp og kommunisert (Informasjon og kommu-
nikasjon). 

o At det blir ledet slik at avvik blir fulgt opp og beslutninger tas for flytte midler dit som de 
nå vil gjøre best nytte (Oppfølging). 

 

 

Denne listen over budsjettprosessen er ikke uttømmende, men den viser at COSO ERM er et rammeverk, 

altså en form for systematisering av prosesser. I motsetning til i privat virksomhet er kommunens primær-

oppgaver å yte tjenester som innbyggerne har rett til med hjemmel i lov. Mens rapporteringen i et selskap 

er svært fokusert på bunnlinjen, så er kommunens rapportering fokusert på ressursforbruk og resultatet er 

hva som er ytt pr. tjenesteområde. Risikobegrepet kan være ganske fremmed for kommunene, slik det 

også kan være for deler av næringslivet. Når en går dypere inn i risikobegrepet og helhetlig risikostyring, 

er ikke dette noe helt nytt som kommer istedenfor noe kommunene gjør i dag. Det er en del nye begreper 

som gir muligheter for systematisering og videreutvikling av kjente prosesser. 

 

Tilnærmingen er basert på intervjuer med ledelsen, spørreskjema, rutinekartlegging og gjennomgang av 

dokumenter fra kommunen. Revisjonens erfaringer fra Lund og andre kommuner er trukket inn i nød-

vendig utstrekning. Prosjektet tar først utgangspunkt i det system som kommunen har for økonomistyring 

(her budsjettstyring) og internkontroll i den sammenheng. Spørsmål om kommunens rutiner i budsjett-

styringen er blitt stilt til rådmann og økonomisjef. Vi har dernest tatt for oss helse- og omsorgsetaten. 

Spørsmål om kommunens risikovurdering og risikostyring vedrørende denne etaten er blitt stilt til råd-

mann, helse- og omsorgssjef og økonomisjef. For de resterende spørsmålene i prosjektmandatet har vi 

stort sett forholdt oss til helse- og omsorgssjef. 

 

                                                      
16 Beskrivelsen er tatt fra Oslo kommunerevisjon (Utkast til håndbok 2008). Vi har redigert og forkortet beskrivelsen.  
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Vi har ut fra vår regnskapsrevisjon ingen indikasjoner på at det er feilføringer av betydning ved avdeling-

ene under HO-etaten (med unntak for manglende anordning av lønn som vi har omtalt spesielt i rappor-

ten). Dette gjelder både utgifter og inntekter. Vi har derfor ikke som en del av prosjektet gått gjennom fø-

ringer til HO-etaten for å se om noen av utgiftene gjelder andre etater. Vi har heller ikke som en del av 

prosjektet sett på om inntekter vedrørende HO-etaten har blitt ført på andre etater. 

 

Det aller meste av HO-etatens driftsutgifter er lønn. Utgifter til HO-etaten vil derfor i stor grad komme 

som overveltinger fra lønnssystemet. Når de ansatte er korrekt registrert på avdelinger i lønnsystemet, vil 

bokføringen her også bli korrekt.  

 

Vi henviser til følgende kilder: 

 

Eksterne (lovregler, sentrale føringer, diverse eksterne kilder) 

 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 

 Kommunal- og regionaldepartementet: Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner 
av 15. desember 2000 

 Kommunal- og regionaldepartementet: Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner av 15. desember 2000 

 Kommunal- og regionaldepartementet (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane 
(rapport fra 24. november 2009) 

 Kommunal- og regionaldepartementet (2009): Internkontroll i kommuner – Grunnlagsrapport til KRD 
mht. ”85 tilrådingar” (rapport utarbeidet av PriceWaterhouseCoopers AS) 

 Kommunal- og regionaldepartementet (2008): Internkontroll i norske kommuner - Status og utvik-
lingsbehov (rapport utarbeidet av Agenda Utredning og Utvikling AS) 

 Oslo kommunerevisjon (2008): Revisjon av risikostyring - Konsept for revisjon av kommunale virk-
somheter (Utkast til håndbok) 

 Norges Interne Revisorers Forening NIRF (2005): Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk - 
sammendrag (COSO ERM) 

 Kommunenes Sentralforbund KS (2012): Rådmannens internkontroll - Orden i eget hus (arbeidshefte) 

 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: Intensjonsavtale om et mer inkluderende ar-
beidsliv 1. mars 2010 - 31. desember 2013 (IA-avtalen) fra 24. februar 2010 

 

Interne (kommunen)  

 Kommunens årsmeldinger for 2009-2011   

 Kommunens økonomirapport nr 1 2011 (kommunestyresak 025/11 fra 09.06.11) 

 Kommunens økonomirapport nr 2 2011 (kommunestyresak 034/11 fra 22.09.11) 

 Kommunens økonomi- og finansreglement (revidert reglement 2012 som fremlegges kommunestyret 
03.05.12 i egen sak, bygd på tidligere revidert reglement vedtatt av kommunestyret 30.09.10 i sak 
033/10) 

 Budsjett 2011 Helse og omsorg - Ytterligere innsparingstiltak (helse- og omsorgsutvalget sak 030/11 
fra 29.09.11) 

 Budsjett 2012 Innspill fra helse- og omsorgsutvalget til formannskapets forslag (helse- og omsorgsut-
valget sak 038/11 fra 17.11.11) 

 Budsjett 2012 Helse og omsorg (helse- og omsorgsutvalget sak 044/11 fra 15.12.11) 

 Budsjett 2012 Sammenlikning mot andre kommuner (helse- og omsorgsutvalget sak 006/12 fra 
09.02.12) 

 Kommunens budsjett og økonomiplan 2012-2015 (vedtatt kommunestyret 08.12.11) 

 Kommunens budsjett og økonomiplan 2011-2014 (vedtatt kommunestyret 18.11.10) 

 Undersøkelser av tapte sykelønnsrefusjoner (notat av 02.11.11 fra Rogaland Revisjon IKS til kontroll-
utvalget i Lund kommune) 
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(Utdrag av reglementet; Hele den delen som gjelder budsjett og budsjettoppfølging) 

 

BUDSJETT OG BUDSJETTOPPFØLGING 
 
PLANOPPLEGG - ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 
a) Kommunens økonomistyring baseres på tre plannivåer: 

 Kommuneplanens langsiktige del, heretter kalt "kommuneplan". 

 Kommuneplanens kortsiktige del, heretter kalt "økonomiplan". 

 Årsbudsjettet 
b) Kommuneplanen trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen 
har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, det vil si i hver kommunestyreperiode. 
c) Prioriteringene i kommuneplanen konkretiseres i økonomiplanen, som har et fireårsperspektiv og rulle-
res hvert år (jf. kommuneloven § 44). Alle virksomheter som kommunen som juridisk person er ansvarlig 
for, skal omhandles i økonomiplanen. Sektorplaner skal innarbeides i økonomiplanen. 
d) Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. (Terminologien kan også her variere. Til 
daglig vil første år betegnes som "årsbudsjett" og de tre neste årene som "økonomiplan".) 
 

ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 
 
ARBEIDSDELING 
a) Økonomiplan og årsbudsjett behandles i Lund kommune samtidig og vedtas i kommunestyret innen 
desember. 
b) Formålet med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan er å beskrive virkningene av fortsatt drift på 
dagens nivå og eventuell aktivitetsendringer, samt føre kontroll med kommunens ressurstilgang og res-
sursbruk. Årsbudsjett og økonomiplan danner grunnlaget for kommunens økonomistyring. 
c) Rådmann/økonomisjef har ansvar for å utarbeide et helhetlig årsbudsjett/økonomiplan. Et driftsover-
skudd (fondsavsetning) på 3 % som er anbefalt av KS tilstrebes, dog minimum 500.000 kr. Rådmannen 
skal påpeke eventuelle kuttbehov for å komme fram til et saldert budsjett. 
d) Formannskapet har ansvar for å saldere budsjettforslaget og innstille saken til kommunestyret. 
e) Utvalgene har ansvar for å vedta detaljert driftsårsbudsjett for etaten innenfor den nettoutgiftsramme 
kommunestyret har vedtatt. Dersom budsjettramma anses for trang, må etatsjef og utvalg ha en dialog om 
driftstilpasning utover i budsjettåret. 
 
BUDSJETTVEDTAK 

a) Kommunestyret vedtar fireårs investeringsbudsjett på bruttonivå som viser alle utgifter til hvert pro-
sjekt og hvordan disse blir finansiert. 
b) Kommunestyret vedtar fireårs driftsbudsjett (årsbudsjett/økonomiplan) på nettoutgiftsnivå for hvert 
hovedkapittel (fellesområde og etatenes rammer). Brutto utgifter og inntekter skal framgå til informasjon. 
c) Hovedutvalgene vedtar neste års driftsbudsjett på nettoutgiftsnivå for hvert underkapittel (funksjon). 
Postfordeling (utgifter og inntekter i detalj) skal framgå til informasjon. 
 

BUDSJETTPROSESSENS FRAMDRIFT 
a) Økonomiplan-/budsjettprosessen har følgende framdriftsplan i Lund kommune: 

 I september arbeider etatene med neste års budsjett. Utgangspunktet er å videreføre nåværende drifts-
nivå.  Sannsynlige økninger i utgifter (lønnsvekst m.m.) og inntekter påpekes. 

 Ca. 1. uke i oktober offentliggjøres statsbudsjettet, som angir størrelse på skatt, rammetilskudd og øre-
merkede statstilskudd. På grunnlag av dette utarbeider økonomisjefen konsekvensjustert budsjett 
(dagens drift + nødvendige endringer + vedtatt aktivitetsøkning). 

 Ca. 25.10. presenteres rådmannens forslag i åpent møte. 

 Ca. 26.10. vedtar formannskapet foreløpige etatsrammer, som hovedutvalgene skal søke å holde seg 
innenfor. 

 Ca. 1. uke i november avholdes utvalgsmøter hvor utvalgene vedtar budsjettinnspill med forslag til 
endringer av driften. Utvalgene kan påpeke "nødvendig" og ønskelig rammeøkning. 

 Ca. 15.11. salderer formannskapet budsjettet og vedtar sin budsjettinnstilling. Formannskapets bud-
sjettinnstilling legges ut til offentlig høring i 14 dager. 

 Ca. 1.12.. vedtar kommunestyret økonomiplanens/budsjettets hovedtall. 

 Ca. 10.12. vedtar utvalgene detaljbudsjetter for sine etater. 
 

  



Rogaland Revisjon IKS 

ØK STYRING OG IK VED HO-ETATEN - 34 - LUND KOMMUNE 

TERTIALRAPPORTERING OG BUDSJETTREGULERING 
 
RAPPORTERINGSOPPLEGG 

a) Kommunens økonomistyring underveis i året baseres på tertialrapporter per 30.4. og 31.8. I tillegg kan 
forenklede rapporter framlegges for formannskapet, f.eks. per halvårsskiftet. 
b) Hovedutvalgene behandler etatsvise tertialrapporter utarbeidet av etatssjefen. Formannskapet og 
kommunestyret behandler rådmannens samlede tertialrapport for hele kommunen. 
c) Tertialrapporter skal påpeke omtrentlig avvik mellom periodens regnskap og budsjett. I forbindelse 
med driftsbudsjettet skal administrasjonen alltid gi sin prognose for årets avvik (netto driftsresultat). 
 
DRIFTSBUDSJETT 

a) Ved fare for overskridelse av årets driftsbudsjett skal administrasjonen foreslå driftsendringer og bud-
sjettreguleringer (budsjettjusteringer) som er nødvendig for å overholde budsjettet. Budsjettregulering bør 
skje etter følgende retningslinjer: 

 Intern regulering av et hovedkapittel (etat) vedtas av utvalget. Formannskapet fungerer som utvalg 
for sentraladministrasjonen. 

 Tilleggsbevilgning til en etat (endring av etatens nettoutgiftsramme) og budsjettregulering på felles-
området (skatt, rammetilskudd, finansutgifter m.m.) vedtas av kommunestyret. 

 Merinntekter/mindreutgifter i et hovedkapittel begrenset til 200.000 kr per år kan disponeres av ut-
valget, eventuelt avsettes på øremerket disposisjonsfond, jf. delegeringsreglementet. (Dette forutsetter 
at kommunen samlet sett har driftsoverskudd. Eventuelt resterende driftsoverskudd avsettes på felles 
disposisjonsfond i årsregnskapet.) 

 Administrasjonen forpliktes av underkapitlenes nettoutgiftsramme, mens postfordelingen er av vei-
ledende karakter. Merinntekter på inntil 20.000 kr i et underkapittel (funksjon) kan disponeres av ad-
ministrasjonen (trygderefusjoner kan brukes fullt ut), jf. delegeringsreglementet. Tilskudd må benyt-
tes til sitt øremerkete formål. 

b) Fondsmidler som er avsatt fra merinntekter/mindreutgifter fra etatens drift, disponeres av det folke-
valgte organ som fondet er underlagt. Fondsmidler skal normalt ikke nyttes til ordinær drift, men til å fi-
nansiere ekstraordinære tiltak. 
 
INVESTERINGSBUDSJETT 

Fra 1.1.2012 er det innført nye retningslinjer for investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet er ettårig, 
altså årsavhengig. 
a) Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne 
pådra utgifter i budsjettåret. 
b) Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme. 
c) Alle midler er frie og ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerkede fi-
nansiering fra andre. 
d) Formannskapet kan øke bevilgningen til et prosjekt i investeringsbudsjettet mot tilsvarende reduksjon i 
et annet - begrenset til 400.000 kr, jf. delegeringsreglement. 
 

 

Kommunens årsregnskap for 2011, note 1 om vesentlige poster og transaksjoner (utdrag) 

 
13. lønnskjøring for pleie- og omsorgssektoren 

I pleie- og omsorgsorgssektoren blir de variable lønnsutgiftene beregnet i et turnusprogram (Notus) som 

overfører medgåtte timer til kommunens lønnssystem og utbetales herfra. Dette skjer først måned etter at 

arbeidet er utført. Slik blir altså variabel lønn fra sykehjemmet og hjemmetjenesten i desember beregnet og 

utbetalt i januar. Variabel lønnsutgift er beregnet til ca. 0,5 mill. kr i desember måned. Før Notus ble inn-

ført, ble de variable lønnsutgiftene beregnet manuelt og utbetalt som den 13. lønnskjøringen tett opp mot 

nyttår. Det stilles særlige krav til rapportering og avstemminger av lønnsutbetalinger og det er store au-

tomatiske transaksjoner som ivaretas av turnusprogrammet. Av praktiske grunner vil derfor den 13. 

lønnskjøringen i 2011 for variabel lønn for institusjonen og hjemmetjenesten regnskapsføres i 2012, noe 

som innebærer at resultatet i 2011 blir ca. 0,5 mill. kr bedre for Lund kommune totalt og for HO-etaten, 

enn det reelt skulle vært. Dette vil utjevnes fra 2012. 
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Spørreskjemaet ble 21.02.12 stilt til rådmann, helse- og omsorgssjef og økonomisjef. Dette gjelder spørsmå-

let: ”Hvilke risikovurderinger gjøres vedrørende HO-etaten og hvordan styres risiko her?” 

 

Tabell V3 Spørreskjema om risikovurderinger for HO-etaten 

 

 
 

 

 

 

 

  

Spørsmål Svar  

Hvilke risikovurderinger 
gjøres i kommunen 
vedrørende HO-etatens 
budsjett (årsbudsjettet og 
økonomiplanen)?  

Dette vil både gjelde de risikovurderinger som kommunen gjør på et overordnet nivå 
og de risikovurderinger som gjøres i HO-etaten, og som rådmannens ledergruppe til 
slutt vurderer samlet. Slike risikovurderinger vil måtte foreligge forut for vedtaket 
om årsbudsjettet.  
 
Risikovurderingene kan være foretatt i egne saker/utredninger, men det er nok mer 
vanlig at dette omtales generelt i budsjettsaken (se også neste spørsmål). 

  

Hvordan styres risikoen? Dette spørsmålet gjelder utarbeidelse av eventuelle risikoanalyser som går hvilke 
forhold som kan medføre vesentlige budsjettoverskridelser. Risikoanalysene vil 
derfor vurdere både selve risikoen og vesentligheten (utfallet) dersom risikoen ”slår” 
til, samt om det er mulige tiltak som kommunen kan sette inn for å redusere 
risikoen. 
 
Det er nok ikke så utbredt med slike formelle risikovurderinger når det gjelder 
økonomistyringen hos mindre kommuner. (Med unntak for situasjoner som omtalt 
nederst her) 

 De tre neste spørsmålene gjelder kommunens risikostyring for budsjettoverholdelse, 
uavhengig av om det utarbeides formelle risikovurderinger for dette eller ikke. 

Hvilke faktorer er avgjørende 
for budsjettoverholdelse i 
HO-etaten? 

 

Hvordan kan kommunen 
identifisere nye og endrede 
risikoer mht. HO-etaten? 

 

Hvilke av disse risikoene kan 
vurderes som vesentlige i 
forhold til 
budsjettoverholdelse? 

 

  

I saksvurderingen til budsjett og økonomiplan 2012-2015 skriver rådmannen følgende: 
Det er ikke midler til å møte økte behov innen de viktige kommunale tjenesteområdene som helse- og omsorg, skole 
og barnehagesektoren som følge av demografiske endringer uten omprioriteringer av tjenestetilbudet eller økning av 
inntektene. 

Er det foretatt noen 
analyse/vurdering av hvilke 
muligheter det er til å 
omprioritere tjenestetilbudet 
og/eller øke inntektene? 
 

Status pr d.d.? 
Saksfremlegget i HO sak 030/11 sier at rådmannen vil analysere 
regnskapssituasjonen i helse og omsorg med sikte på å oppnå balanse mellom 
tilgjengelige ressurser og faglig forsvarlig nivå. Saksfremlegget i HO sak 044/11 tar 
for seg en innsparing på sykehjemmet, men hvor dette må følges opp med en 
styrket hjemmetjeneste. Det fremkommer ellers en del kjente/sannsynlige/mulige 
utgiftsendringer som totalt sett slår positivt ut for budsjettbalansen til HO-etaten. 
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