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Sammendrag 
Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Asker kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av 
kommunens sektorovergripende internkontroll. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Asker kommune har 
etablert en tilfredsstillende sektorovergripende internkontroll og om det er utarbeidet felles retningslinjer for strukturen 
som skal ligge til grunn for internkontrollarbeidet. 

I gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått sentral dokumentasjon fra kommunen/kommunens 
kvalitetssystem og gjennomført intervjuer med ledere på fullmaktsnivå 1 samt sentrale ansatte som arbeider med kvalitet 
og virksomhetsstyring. Videre har revisjonen gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg ansatte og ledere i 
kommunen.  

Revisjonen overordnede vurdering er at Asker kommune i all hovedsak har etablert en god struktur for den 
sektorovergripende internkontrollen. Det er etablert et felles kvalitetssystem som skal brukes av hele kommunen og som 
sikrer formalisering av arbeidsprosesser (skriftlige rutiner), gjennomføring av risikovurderinger og system og rutiner for å 
melde og følge opp avvik.  Kvalitetssystemet understøttes av en rekke sentrale dokumenter og årshjulsprosesser gjennom 
virksomhetsstyringen som sikrer at alle virksomheter gjennomfører flere viktige internkontrolloppgaver samt også 
rapporterer på internkontrollarbeidet. Det er også utarbeidet egne kontrolltiltak for å etterse at internkontrolloppgavene 
etterleves – heriblant etterser seksjon for virksomhetsstyring om virksomhetene gjennomfører risikovurderinger, følger 
opp avvik som ikke er lukket, det gjennomføres både interne og eksterne revisjoner i forbindelse med kommunens ISO-
sertifisering og det tilbys også veiledning og bistand ut mot den enkelte virksomhet.  

Samtidig viser undersøkelsen at det er variasjon mellom tjenesteområder på nær alle områder av internkontrollen som 
er undersøkt. Det er verken mulig eller ønskelig å innføre identiske krav til rutiner og organisering på tvers av 
organisasjonen, da det er viktig at internkontrollen er tilpasset virksomhetenes risiko og egenart. Samtidig mener 
revisjonen at det er enkelte forbedringsområder i strukturen for den sektorovergripende internkontrollen som 
kommunen kan arbeide videre med.  

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen kommer revisjonen med noen anbefalinger til Asker kommune. Disse 
går frem av kapittel 9, Konklusjon og anbefalinger.  
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune. Prosjektet ble 
bestilt av kontrollutvalget i Asker kommune i sak 31/21, 6. september 2021. 

I risiko- og vesentlighetsanalysen som ligger til grunn for kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon kommer 
det frem at det innenfor flere tjenesteområder er vist til manglende kjennskap til både fagsystemer og 
kvalitetssystemet til Asker kommune og til hva som er gjeldende rutiner innenfor sine avdelinger etter 
kommunesammenslåingen.  

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Asker kommune har etablert en tilfredsstillende 
sektorovergripende internkontroll og om det er utarbeidet felles retningslinjer for strukturen som skal ligge til 
grunn for internkontrollarbeidet. 

Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som vil bli undersøkt: 

1. Har Asker kommune etablert et overordnet system for internkontroll? 
a. Er det etablert et felles system for internkontroll og felles verktøy/retningslinjer for hvordan 

internkontroll skal utøves (for eksempel kvalitetssystem)? 
b. Foreligger det beskrivelser av ansvar for internkontroll for ledere på ulike nivå? 
c. I hvilken grad er forventninger om internkontroll, etisk adferd og kvalitet i tjenestene tydelig 

formidlet til ansatte?  
d. I hvilken grad er det lagt til rette for tilstrekkelig opplæring av de ansatte? 

 
2. Er det utarbeidet en beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering?1 

a. I hvilken grad er ansvar og oppgaver fordelt på en tydelig måte i organisasjonen?2 
 

3. Er internkontrollen basert på systematiske og regelmessige risikovurderinger? 
a. I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger som del av internkontrollen i kommunen, 

og dekker risikovurderingene alle tjenesteområdene3 i kommunen?  
b. I hvilken grad er det etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene og følges 

risikovurderinger opp med risikoreduserende tiltak og etterfølgende kontrollaktiviteter?  
 

4. Har kommunen og rutiner/prosedyrer for sentrale arbeidsprosesser og blir disse evaluert? 
a. I hvilken grad er det utarbeidet skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser og oppgaver i 

tjenesteområdene/enhetene? 
b. I hvilken grad er det lagt til rette for at ansatte blir kjent med og får tilgang til system og rutiner 

på sin arbeidsplass? 
c. I hvilken grad blir rutinene holdt oppdatert og evaluert ved behov? 

 
5. I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende kontrollaktiviteter for å sikre at rutinene etterleves?  

 
6. Har kommunen etablert et tilfredsstillende system for å melde og følge opp avvik? 

a. Er det etablert tilfredsstillende system og rutiner som er kjent for de ansatte?  
b. Er det tydelig for de ansatte hva som skal meldes som avvik?  
c. I hvilken grad blir avvik fulgt opp av ledelsen?  
d. I hvilken grad blir meldt avvik systematisert og analysert for å inngå som en del av 

forbedringsarbeidet? 
 

7. Er det etablert et system for rapportering og oppfølging av at internkontrollen fungerer? 
a. I hvilken grad er det etablert enhetlige rutiner for rapportering knyttet til internkontrollen? 

 
1 I denne problemstillingen er ordet «virksomhet» byttet ut med «kommune».  
2 Denne problemstillingen stod opprinnelig under hovedproblemstilling 1, men er flyttet for å få en god sammenheng i presentasjon av data. 
3 Tjenesteområdene er som følger: administrasjon og ledelse, oppvekst, velferd, samfunnstjenester, samfunnsutvikling og medborgerskap 
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b. I hvilken grad rapporterer den enkelte enhet på internkontrollen i sin enhet?  
c. Hvordan følges rapporteringen opp av den administrative ledelsen?  
d. I hvilken grad blir det rapportert tilfredsstillende om internkontroll til kommunestyret?  

1.3 Avgrensning 

Hovedfokus i prosjektet er på felles og sektorovergripende retningslinjer og systemer for internkontroll, og vil ikke 
omfatte en detaljert gjennomgang av internkontrollarbeidet i de enkelte enheter, og etterlevelse av 
internkontrollkrav i særlovgivning. 

1.4 Metode 

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Alle 
prosjekt blir kvalitetssikret i samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet desember 2021 til august 2022. 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og kommunale vedtak har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon 
om Asker kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. blitt samlet inn og 
analysert. Innsamlet dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteriene. 

1.4.2 Intervju 

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet alle ledere på fullmaktsnivå 1, under 
dette kommunedirektør og direktører for de ulike tjenesteområdene (organisasjon, økonomi, oppvekst, velferd, 
samfunnsutvikling, samfunnstjenester og medborgerskap), samt også kommunalsjefer under oppvekst. I flere av 
intervjuene med direktørene deltok også sentrale rådgivere som jobber med kvalitetssystemet, og i intervjuet med 
direktør for oppvekst deltok også de tre kommunalsjefene i oppvekst. Videre har vi gjennomført intervju med 
ansatte i seksjon for virksomhetsstyring. Vi har totalt gjennomført 9 intervjuer med 26 personer.  

1.4.3 Spørreundersøkelse 

Revisjonen har sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til et utvalg ansatte og ledere på fullmaktsnivå 2 i 
kommunen. Utvalget er gjort ved tilfeldig uttrekk av en visse forhåndsbestemte kriterier. Alle tjenesteområder er 
dekket. Svarprosent fordelt per tjenesteområde og stillingsnivå finnes i tabellene under.  

Tabell 1: Svarprosent på spørreundersøkelsen totalt og fordelt på tjenesteområde. 
 

Total Admini-
strasjon og 
ledelse 

Oppvekst Velferd Samfunns-
tjenester 

Samfunns-
utvikling 

Medborger
skap 

Antall svar 1368 166 462 231 288 90 131 

Antall 

mottakere 

2464 197 867 635 427 104 234 

Svarprosent 56 % 84 % 53 % 36 % 67 % 87 % 56 % 

 

 

Tabell 2: Svarprosent på spørreundersøkelsen totalt og fordelt på stillingsnivå. 
 

Total Ledere4 Ansatte 

Antall svar 1368 247 1121 

Antall mottakere 2464 280 2184 

Svarprosent 56 % 88 % 51 % 

 

 
4 Ledere inkluderer virksomhetsledere/seksjonsledere, avdelingsledere og andre lederstillinger. 
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1.4.4 Analyse av statistikk 

Revisjonen har fått tilsendt statistikk fra kommunens avviksmeldesystem, og har basert på dette sett på omfanget 
av avvik som har blitt meldt og om det ev. er forskjeller mellom tjenesteområder. 

1.4.5 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de verifiserte 
intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til kommunedirektøren for verifisering, og det er gjort noen mindre justeringer i 
rapporten basert på tilbakemelding i forbindelse med verifiseringen. Deretter er hele rapporten, inkludert 
vurderingsdeler og eventuelle forslag til tiltak, sendt til kommunedirektøren for uttalelse. Kommunedirektørens 
høringsuttalelse er vedlagt rapporten (vedlegg 1). 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for forvaltningsrevisjon. I 
dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven og veiledere for internkontroll (COSO, 
KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under 
hvert tema, og i vedlegg 2. 
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2 Om tjenesteområdene 
2.1 Organisering 

Asker kommune er ny kommune fra 1. januar 2020 som ble slått sammen av de tre tidligere kommunene Asker, 
Hurum og Røyken. 

Asker kommune er administrativt organisert med to fullmaktsnivåer og fire ledernivåer. Ansvar og myndighet på 
de ulike fullmaktsnivåene i organisasjonen går frem av kommunedirektørens delegeringsreglement. 

Fullmaktsnivå 1 har to ledernivåer: 1. Kommunedirektøren og 2. Direktører og kommunalsjefer. 

Kommunedirektøren og direktørene er kommunens øverste administrative ledelse. Direktørene har 
kommunedirektørens fullmakter innen sine tjenesteområder. Det er kun tjenesteområdet oppvekst som i tillegg 
til direktør har tre kommunalsjefer. Kommunalsjefene i oppvekst inngår i direktørens ledergruppe og har ansvar 
og myndighet innenfor eget fagområde. 

Fullmaktsnivå 2 har to ledernivåer: 1. Virksomhetsledere og 2. Avdelingsledere. 

Virksomhetsledere har økonomi-, personal- og fagansvar i egen enhet. I tjenesteområdet Administrasjon og 
ledelse benyttes stillingsbetegnelsen seksjonsleder for virksomhetsleder. Virksomhetsledere kan delegere 
økonomi-, personal- og fagansvar videre til avdelingsledere, og den enkelte avdelingsleders ansvar og myndighet 
skal gå frem av lederavtale inngått mellom virksomhetsleder og avdelingsleder. 

Asker kommune er organisert i seks tjenesteområder: 

- Administrasjon og ledelse 
- Oppvekst 
- Velferd 
- Samfunnstjenester 
- Samfunnsutvikling 
- Medborgerskap 

Figuren under viser en oversikt over fullmaktsnivå 1, herunder direktører og kommunalsjefer for kommunens seks 
tjenesteområder.  

Figur 1: Fullmaktsnivå 1  

Tjenesteområdet administrasjon og ledelse består av toppledelsen i kommunen, i tillegg til de administrative 
stabs- og støttetjenestene som er del av sentraladministrasjonen. Tjenesteområdet har to direktører og totalt åtte 

Kommunedirektør

Direktør 
økonomi

Direktør 
organisasjon

Direktør 
velferd

Direktør 
samfunns-
tjenester

Direktør 
samfunn-
sutivkling

Direktør med-
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Direktør 
oppvekst

Tre 
kommunalsjefer
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seksjoner. Under direktør for økonomi ligger seksjon for virksomhetsstyring, seksjon for økonomi og anskaffelser 
og seksjon for regnskap, og under direktør for organisasjon ligger seksjon for strategi og utredning, seksjon for HR, 
seksjon for innovasjon og digitalisering, seksjon for kommuneadvokaten og seksjon for kommunikasjon. 

Tjenesteområdet oppvekst har én direktør, tre kommunalsjefer og 54 virksomheter. Under kommunalsjef for barn, 
familie og inkludering ligger følgende fem virksomheter: barne- og familietjenesten, barneverntjenesten, 
pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), avlastning og omsorgstjenester barn og unge og inkludering og mangfold. 
Under kommunalsjef for barnehage ligger ni virksomheter som er ulike barnehager. Under kommunalsjef for skole 
ligger 40 seksjoner som er ulike skoler. 

Tjenesteområdet velferd har én direktør med ni virksomheter og til sammen 87 avdelinger. Velferd har to 
virksomheter for heldøgnsomsorg og to for tjenester til personer med funksjonsnedsettelser. Videre er det én 
virksomhet for velferdsforvaltningen, helse, rehabilitering og mestring, psykisk helse og rus, hjemmetjenesten og 
NAV. 

Tjenesteområdet samfunnstjenester har én direktør og seks virksomheter. Virksomhetene er for eiendom, vann 
og vannmiljø, renhold og praktisk bistand, miljø og samferdsel, prosjekt og utvikling og Asker Drift. 

Tjenesteområdet samfunnsutvikling har én direktør og tre virksomheter. Virksomhetene er strategi, næring og 
analyse, samfunnsplanlegging og byggesak. 

Tjenesteområdet medborgerskap har én direktør og fem virksomheter. Virksomhetene er innbyggerdialog og 
frivillighet, kulturskolen, kulturliv, idrett og friluft og bibliotekene. 

Etter kommunesammenslåingen i 2020 ble det etablert en egen seksjon for virksomhetsstyring. Seksjonens 
hovedoppgave er knyttet til den overordnede virksomhetsstyring i Asker kommune, og seksjonen har et 
overordnet og koordinerende ansvar for virksomhetsstyringen i kommunen. I tillegg har flere andre avdelinger 
fagansvar for hver sine deler av virksomhetsstyringen. Seksjonen består av sentrale ressurser innen 
virksomhetsstyring, internkontroll og kvalitetsledelse, inklusive eierstyring, på tvers av alle tjenesteområder i 
kommunen. Seksjonen skal følge opp viktige aktiviteter og tiltak i tilknytning til virksomhetsstyring og 
internkontroll, og være pådriver for at kommunen har effektive styringsprosesser. På området kvalitet og 
internkontroll innebærer det overordnede og koordinerende ansvaret blant annet systemeierskap til kommunens 
kvalitetssystem, tilrettelegging for interne og eksterne revisjoner, avvikshåndtering, ROS-analyser, veiledning av 
virksomhetene, samt utvikling av metodikk og koordinering av aktiviteter. 

Virksomhetsstyring har et oppdrag på vegne av kommunedirektøren som skal sørge for å utvikle, implementere 
og etterprøve at en helhetlig virksomhetsstyring gjennomføres i hele organisasjon og iverksette nødvendige tiltak 
og virkemidler. Virksomhetsstyring er en støtteavdeling som jobber på tvers inn mot alle tjenesteområdene for å 
sikre god kompetanse, felles struktur, kultur og praksis i hele kommunen. I tillegg skal avdelingen følge opp 
kommunedirektørens internkontroll, herunder interne og eksterne tilsyn og revisjoner og at organisasjonen følger 
krav iht. ISO 9001. Avdelingen har 8 årsverk inkludert personvernombud i 100 prosent stilling, og er fortsatt under 
utvikling og etablering etter det revisjonen får opplyst.  

I tillegg til seksjon for virksomhetsstyring som altså er sektorovergripende, har hvert tjenesteområde også egne 
kvalitetsressurser/kvalitetsrådgivere som bidrar i internkontroll- og kvalitetsarbeidet.  
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3 Overordnet system for 
internkontroll 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

• Har Asker kommune etablert et overordnet system for internkontroll? 
a. Er det etablert et felles system for internkontroll og felles verktøy/retningslinjer for hvordan 

internkontroll skal utøves (for eksempel kvalitetssystem)? 
b. Foreligger det beskrivelser av ansvar for internkontroll for ledere på ulike nivå? 
c. I hvilken grad er forventninger om internkontroll, etisk adferd og kvalitet i tjenestene tydelig 

formidlet til ansatte?  
d. I hvilken grad er det lagt til rette for tilstrekkelig opplæring av de ansatte? 

3.2 Revisjonskriterier 

Kommuneloven § 25-1 omtaler krav til internkontroll i kommunen. Av første ledd går det frem at kommunen skal 
ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det står også at det 
er kommunedirektøren som er ansvarlig for internkontrollen. Formålet med internkontrollbestemmelsen er altså 
å sikre etterlevelse av lover og forskrifter. 

I paragrafens andre ledd står det at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Denne bestemmelsen stiller krav til hvilket omfang internkontrollen skal ha, 
og hvordan den skal innrettes.5 

Videre er det etter § 25-1 tredje ledd krav om at kommunedirektør skal: 

a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

Paragrafens tredje ledd fastsetter altså en rekke konkrete internkontrolloppgaver som virksomheten må ivareta. 

Det finnes en rekke veiledere og rammeverk for internkontroll som omtaler internkontrollen nærmere. KS har 
utarbeidet en egen veileder for internkontroll knyttet til kommunal internkontroll. COSO er også et anerkjent 
rammeverk for internkontroll. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet også utarbeidet en 
veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser. 

I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) veileder om internkontroll i kommunesektoren er det 
presisert at de konkrete kravene kommunelovens § 25-1 tredje ledd må forstås i lys av kravene om systematikk og 
tilpasning i andre ledd og i lys av kravet om at internkontrollen skal sikre regeletterlevelse i første ledd. 

Ifølge KMDs veileder om internkontroll er «internkontrollarbeidet en del av kommunens samlete styring og 
ledelse, og målet med internkontrollen er å bidra til å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover 
og forskrifter».6 Internkontroll er del av den kontrollen kommunen fører med egen virksomhet, altså den samlede 
administrative egenkontrollen. 

Kommunelovens internkontrollbestemmelse utgjør et minstekrav til kommunens internkontroll, og angir et 
minimum av hva som kreves av internkontroll etter loven. Kommunen har selv anledning til å utvide 
internkontrollarbeidet til å inneholde flere elementer enn minstekravet, på bakgrunn av andre lovkrav i 
særlovgivning eller etter eget initiativ.7 

 
5 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 8. Publisert 13.10.2021. 
6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 5. Publisert 13.10.2021. 
7 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 7. Publisert 13.10.2021. 
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Kommunelovens regler om internkontroll gir lik regulering for ulike sektorer, og internkontrollbestemmelsene skal 
tolkes likt uavhengig av hvilken sektor de anvendes på. 

Av kommunelovens § 25-1 går det også frem at det er kommunedirektøren som har ansvar for internkontrollen. 
Denne bestemmelsen gjør tydelig at internkontroll er et ledelsesansvar, og KMDs veileder internkontroll viser til 
at «kommunedirektøren har ansvaret for en helhetlig internkontroll som både skal forebygge at avvik oppstår og 
som skal sikre at eventuelle avvik blir oppdaget og korrigert».8 Kommunedirektøren har anledning til å delegere 
det konkrete internkontrollarbeidet nedover i administrasjonen, men det må presiseres at ansvaret ikke kan 
delegeres bort. KMDs veileder om internkontroll viser til at «samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale 
administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er dermed viktig for en helhetlig, risikobasert, konkret tilpasset 
og systematisk internkontroll».9 

COSO-modellen er et anerkjent rammeverk for internkontroll. For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-
modellen, viktig å utvikle et godt kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som 
danner basis for organisasjonens internkontrollarbeid. Det er flere viktige prinsipper for et godt kontrollmiljø, bl.a. 

- at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 
- at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, rapporteringsveier og egnede 

fullmakts- og ansvarsforhold 
- at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse som samsvarer med 

organisasjonens mål 

I COSO-rammeverket er også informasjon og kommunikasjon en sentral komponent. Det å formidle til de ansatte 
hvilket ansvar de har for internkontroll, og hvordan dette skal følges opp på en god måte, er en forutsetning for at 
den enkelte ansatte kan etterleve de krav som stilles til tjenesteutøvelsen. Ledere må tydelig kommunisere hvilke 
forventninger som stilles til de ansatte når det gjelder internkontroll for å sikre at en når mål for tjenestene og at 
man unngår lovbrudd og andre uønskede hendelser. Kommunikasjonen må ha en form som gjør det tydelig for de 
ansatte hva som forventes. Tydelig kommunikasjon om internkontroll fra ledelsen handler også om å skape et godt 
kontrollmiljø som også er en sentral del av COSO sitt rammeverk for internkontroll. «Tonen på toppen» og 
ledelsens fokus på internkontroll blir ofte fremhevet som selve grunnelementet i å skape god internkontroll i en 
virksomhet. 

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold er sentrale tiltak i arbeidet med etikk og 
anitkorrupsjon. Ifølge KS veileder for internkontroll er sektorovergripende etisk reglement og rutiner for varsling 
etter arbeidsmiljøloven viktige reglement og rutiner for kommunens internkontroll.10  

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

3.3 Kvalitetssystem og verktøy/retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves  

3.3.1 Datagrunnlag 

Prinsipper for virksomhetsstyring i Asker kommune 

Asker kommunes overordnede prinsipper for ledelse, planlegging og styring er beskrevet i dokumentet 
«Virksomhetsstyring i Asker kommune». Dette dokumentet beskriver ulike sider av virksomhetsstyring og 
internkontroll. Blant annet beskriver dokumentet:  

• kommunens roller, oppdrag, visjoner og verdier 

• kommunens modell for ledelse, inkludert en kort beskrivelse av hvilket ansvar ledere på de ulike 
fullmaktsnivåene i kommunen har 

• kommunens planarbeid 

• kommunens tilnærming til og prinsipper for virksomhetsstyring, herunder blant annet at 
virksomhetsstyringen skal baseres på prinsipper om mål- og resultatstyring, risikostyring, internkontroll 
og forbedring og innovasjon.  

• kommunens prinsipper for resultatoppfølging og rapportering 

• Årshjul for sentrale aktiviteter og prosesser for virksomhetsstyringen i kommunen.  

 
8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 10. Publisert 13.10.2021. 
9 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 11. Publisert 13.10.2021. 
10 KS (2020): Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll, s. 61. Praktisk veileder, versjon 3, publisert april 2020. 
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I intervjuene som revisjonen har gjennomført, er det gjennomgående god kjennskap til de overordnede 
prinsippene for virksomhetsstyringen i kommunen.  

Kvalitetssystem 

Asker kommune bruker kvalitetssystemet Simpli11, som er sertifisert etter ISO-standard 9001:2015.   

Kvalitetssystemet skal oppfylle flere funksjoner, blant annet: 

• System for å etablere og holde vedlike rutiner i kommunen  

• System for å gjennomføre og følge opp risikovurderinger 

• System for å melde og følge opp avvik 

Kvalitetssystemet er bygget opp etter en prosessbasert tilnærming. Prosesser er brutt ned i trinn, og under det 
enkelte prosesstrinn finnes ulike rutiner, dokumentasjon, instrukser, maler o.l. som er relevante for den aktuelle 
prosessen. Bakgrunnen for at kommunen har valgt et prosessbasert kvalitetssystem er knyttet til ISO 9001-
sertifiseringen, som krever et kvalitetsstyringssystem basert på prosessbeskrivelser.    

Kvalitetssystemet har en egen prosessbeskrivelse for kommunens internkontroll. Blant annet går det frem at 
«Internkontroll er en integrert del av virksomhetsstyringen. Internkontroll er formalisert og strukturert 
planlegging, organisering, gjennomføring, rapportering og evaluering av aktiviteter som sikrer at mål nås og lover 
og regler overholdes.»12 En gjennomgang revisjonen har gjort av området Internkontroll på kvalitetssystemet 
Simpli viser at dette inneholder en rekke beskrivelser av sentrale elementer for internkontroll i kommunen, blant 
annet knyttet til ROS-analyser, virksomhetsplaner, årlige gjennomganger og ledelsens gjennomgang. 

Internkontrollprosessen slik den er beskrevet i Simpli er brutt ned i fem trinn, og går frem av Figur 2 under. De fem 
prosesstrinnene er: 1. «plan for internkontroll», 2. «planlegge internkontroll», 3. «gjennomføre internkontroll», 4. 
«følge opp» og 5. «lukke». 

Figur 2: Skjermbilde av prosessen «internkontroll» i kvalitetssystemet. 

 

Kvalitetssystemet inneholder et årshjul for internkontrollaktiviteter som viser når ulike aktiviteter skal finne sted 
og hvilket fullmaktsnivå som har ansvar for disse. Årshjulet er gjengitt i Tabell 3 under. 

Tabell 3: Årshjul for internkontroll i Asker kommune. Kilde: «Plan for internkontroll» i kvalitetssystemet Simpli. 

Måned Internkontrollaktiviter Fullmaktsnivå 

Januar/Februar Planlegge og gjennomføre workshop for ROS-
analyser i SIMPLI 

1: Seksjon for virksomhetsstyring 

Januar/Februar Planlegge og gjennomføre workshop for 
virksomhetsplan i Framsikt 

1: Seksjon for virksomhetsstyring 

Februar Gjennomføre årlig ROS-analyser 2: Virksomhetene 

Februar Årlige gjennomganger13 2: Virksomhetene 

Februar Utarbeidelse av lokal beredskapsplan 2: Virksomhetene 

 
11 Simpli ble i 2022 migrert til ny plattform ved navn «4human QM365». Revisjonen har i både intervjuer og spørreundersøkelse 
gjennomgående brukt navnet «Simpli» for å referere til kvalitetssystemet, og vil derfor også gjennom rapporten bruke det gamle navnet for å 
omtale kvalitetssystemet. 
12 Asker kommune (2021): Internkontroll, i Simpli. 
13 De årlige gjennomgangene er: ROS-analyse (alle), Ledelsens gjennomgang (alle), Internkontroll informasjonssikkerhet (alle), Internkontroll 
IKT-systemer (hvis systemeier), Egenmelding Grønt kontor (for kontorlokaler), Periodisk kjemikaliegjennomgang (hvis faremerkede) 
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Mars/April/Mai  Planlegge og gjennomføre internrevisjon ISO 
9001:2015, kvalitetsledelse 

1: Seksjon for virksomhetsstyring 

Mars/April/Mai  Planlegge og gjennomføre temabaserte 
revisjoner 

1: Seksjon for virksomhetsstyring 

April Utarbeide virksomhetsplan  
 

2: Virksomhetene 

Mai Utarbeide/revidere plan for temabaserte 
revisjoner 

1: Seksjon for virksomhetsstyring 

Juni Ledelsens gjennomgang i virksomhetene 2: Virksomhetene 

September Ledelsens gjennomgang med kommunal 
-direktørene 

 

 

1: Kommunal-direktørene 

Oktober Gjennomføre temabaserte revisjoner 1: Seksjon for virksomhetsstyring 

Oktober Evaluere egne prosesser  
Ledelsens gjennomgang med kommunedirektør 

1. Kommunedirektør 

November Eksternrevisjon ISO 9001:2015 1: Seksjon for virksomhetsstyring 

November Brukerundersøkelser 1 og 2? 
Analyseteamet  

Desember Analyser av brukerundersøkelser? 2?14 
 virksomhetene 

 

Simpli inneholder videre beskrivelser av hvordan ledere på fullmaktsnivå 1 og 215 skal planlegge, gjennomføre og 
følge opp internkontrollen: 

Det er først beskrevet hvordan ledere bør planlegge internkontrollen og hvilke internkontrolloppgaver de har 
ansvar for. For fullmaktsnivå 1 innebærer dette blant annet at de må planlegge utsending av plan for og invitasjon 
til workshops for ROS-analyser og virksomhetsplaner, innkalling til ledelsens gjennomgang på direktørnivå, å 
forankre planer for interne og eksterne revisjoner, analyser av avviks- og forbedringssystemet og analyser av 
brukerundersøkelser. For fullmaktsnivå 2 innebærer dette blant annet at de må planlegge gjennomføring av ROS-
analyser i Simpli, utarbeiding av virksomhetsplan i Framsikt, beredskapsplan i Simpli, ledelsens gjennomgang, 
analyser av avviks- og forbedringssystemet og evaluering av egne prosedyrer. 

Det beskrives også hvordan de ulike fullmaktsnivåene skal gjennomføre av internkontrollen. Oppgaver knyttet til 
gjennomføring av internkontrollen omfatter blant annet gjennomføring av ROS-analyser, utarbeiding av 
virksomhetsplan, gjennomføring av ledelsens gjennomgang, osv. Det er også lenket videre til andre relevante 
prosesser i kvalitetssystemet som i større detalj beskriver hvordan de ulike oppgavene skal gjennomføres. 

Kvalitetssystemet beskriver videre hva ledere på fullmaktsnivå 1 og 2 har ansvar for å følge opp. Dette inkluderer 
oppgaver som å gjennomføre årsaksanalyser knyttet til avvik, oppfølging av tiltak, og gjennomføring av nye 
risikoanalyser for å se om tiltak har hatt ønsket effekt.  

I tillegg til kvalitetssystemet Simpli, benytter Asker kommune også et verktøy for virksomhetsstyring; «Framsikt». 
Både økonomisk rapportering og virksomhetsplaner for den enkelte virksomhet legges inn og følges opp i dette 
systemet. Revisjonen får opplyst at det primært er virksomhetslederne som må rapportere i Framsikt, men at det 
også er mulig å tilegne konkrete oppdrag til andre personer, for eksempel avdelingsledere. Framsikt er altså 
verktøyet for mål- og resultatstyring, mens rutiner og arbeidsprosedyrer/prosessbeskrivelser finnes i Simpli. 

Framsikt inneholder også en sjekkliste knyttet til internkontroll som ledere på de ulike nivåene i organisasjonen 
må fylle ut/krysse av. I denne sjekklisten ligger spørsmål knyttet til to hovedområder: 1. Virksomhetsplan og 
budsjett, og 2. Lederdialog og lederavtaler. Under virksomhetsplan og budsjett, ligger det spørsmål knyttet til blant 
annet avvik og forbedringer, beredskap, budsjett, ROS-analyse, virksomhetsplan og årlige gjennomganger.  

 
14 Spørsmålstegnene er ikke lagt til av revisjonen, de er med i årshjulet slik det er gjengitt i kvalitetssystemet. 
15 Fullmaktsnivå 1 refererer i dette tilfellet til kommunedirektøren ved seksjon for virksomhetsstyring og fullmaktsnivå 2 refererer til 
virksomhetene selv. 
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I intervju blir det vist til at kommunen har etablert flere grunnleggende bærebjelker i internkontrollen. Dette 
inkluderer blant annet prinsipper for virksomhetsstyring, kvalitetssystemet med rutiner og prosedyrer, system for 
å gjennomføre og følge opp risikovurderinger, system for å melde og følge opp avvik, samt eksterne tilsyn og 
revisjoner. I tillegg sendes kommunedirektørens oppdragsbrev ut årlig og setter retningen for de ulike 
virksomhetene. Det er også etablert rutiner for oppfølging av internkontrollen ved gjennomføring av ledelsens 
gjennomgang, samt at også seksjon for virksomhetsstyring etterser om en del sentrale internkontrolloppgaver er 
fulgt opp ute i virksomhetene,  

Flere peker på kommunens ISO-sertifiseringen som grunnleggende for internkontrollen. Revisjonen får opplyst at 
ISO-sertifiseringen innebærer at Det norske veritas (DNV) kontrollerer kommunen fra øverste nivå og ut i alle ledd 
hvert år. Det blir pekt på at ISO-sertifiseringen, kombinert med en utpreget kvalitetsledelsestankegang i 
kommunen, er en måte å sikre at hele organisasjonen fra topp til tå jobber med kvalitetsledelse.  

Oppfatninger om kvalitetssystemet 

I spørreundersøkelsen fikk ledere (virksomhetsledere og avdelingsledere) spørsmål knyttet til om 
kvalitetssystemet understøtter internkontrollarbeidet. Se figuren under.  

Figur 3: I hvilken grad opplever du at kvalitetssystemet Simpli er et godt verktøy for internkontrollarbeidet? 
(Ledere16, n = 247) 

 

Figuren viser at det varierer om lederne opplever at kvalitetssystemet Simpli er et godt verktøy for 
internkontrollarbeidet. Flest ledere, ca. halvparten, svarer at de i noen grad opplever at det er et godt verktøy.17 

I intervju pekes det på at internkontrollsystemene i kommunen har gjennomgått en stor forvandling og utvikling 
de siste årene. Systemet har gått fra å være rutiner på papir i fysiske mapper, til i dag å være heldigitalt. 
Kommunedirektøren viser til at det digitaliserte styringssystemet sikrer at alt i dag kan dokumenteres, spores og 
etterprøves i styringen.  

Samtidig er det flere som viser til at det er behov for å sikre enda bedre implementering av kvalitetssystemet. Det 
vises til at arbeidet i kommunen de siste to årene har vært svært preget av pandemien, noe som også har gått ut 
over implementeringen av kvalitetssystemet. Revisjonen får opplyst at det er blitt viet en del ressurser til å gi 
opplæring til ledere og ansatte i bruk av kvalitetssystemet, men flere viser til at det er behov for å systematisere 
og intensivere denne opplæringen ytterligere fremover. 

 
16 Kategorien «ledere» inkluderer alle som i spørreundersøkelsen oppga at de var virksomhetsleder/seksjonsleder, avdelingsleder eller hadde 
en annen lederstilling. 
17 Tjenesteområdene varierer betydelig i størrelse, både i form av antall ansatte og antall ledere. Det varierer også hvor mange virksomheter 
som er organisert under hvert tjenesteområde. Dette medfører at det i spørreundersøkelsen er stor variasjon i antall respondenter (ledere) 
fra ulike tjenesteområder, fra 5 innen et tjenesteområde til 119 i et annet. Variasjoner i størrelse mellom tjenesteområder medfører at det 
er vanskelig å generalisere om variasjoner innad i tjenesteområdene basert på svar fra ledere, da n (antall respondenter) i noen tilfeller er så 
lav at variasjonene er på individnivå. Dette gjelder alle spørsmål som er stilt til ledere i spørreundersøkelsen. 
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Det blir også pekt på som tidkrevende å følge opp virksomhetsstyring og internkontrollarbeidet. Revisjonen får 
opplyst at det på ledelsesnivå kontinuerlig diskuteres om det er noe ved systemet som blir tidstyver, herunder 
avveininger av om systemene kan bli for store og krevende.  

 

3.3.2 Vurdering 

Asker kommune har etablert et felles overordnet system for internkontroll, gjennom et felles elektronisk 
kvalitetssystem og felles prinsipper for internkontrollarbeid og virksomhetsstyring mer generelt.   

Revisjonen mener det fremstår hensiktsmessig at strukturen for internkontrollarbeidet er nært koblet til den 
overordnede virksomhetsstyringen i kommunen, og at felles prinsipper og årshjul for prosessen er et godt 
utgangspunkt for å sikre en lik tilnærming til sektorovergripende internkontroll.  

Hvordan internkontrollen utøves i praksis, vil omtales nærmere i de øvrige kapitler i rapporten. Revisjonen vil 
likevel allerede her påpeke at mange ledere bare i noen grad opplever at kvalitetssystemet er et godt verktøy for 
internkontrollarbeidet. Det er viktig at kommunen fremover sikrer at ledere både får tilstrekkelig opplæring og 
veiledning i bruk av kvalitetssystemet, og at det ved behov blir gjort forbedringer slik at kvalitetssystemet i enda 
større grad kan understøtte internkontrollarbeidet i det enkelte tjenesteområde, virksomhet og avdeling.  

 

3.4 Beskrivelser av ansvar for internkontroll for ledere på ulike nivå 

3.4.1 Datagrunnlag 

Som omtalt i kapittel 3.3 inneholder både kvalitetssystemet og kommunens prinsipper for virksomhetsstyring 
omtale av ansvar for internkontroll på ulike nivå. Det foreligger i tillegg til dette mer formaliserte dokumenter som 
omtaler ledernes ansvar.  

Delegeringsreglement 

Kommunedirektørens delegeringsreglement inneholder regler om delegering og utøvelse av ansvar og myndighet 
i Asker kommune.18 Av delegeringsreglementet går det frem av formålet med dokumentet er «å sikre fordeling av 
ansvar og myndighet internt i organisasjonen, gi grunnlag for god virksomhetsstyring og internkontroll, samt sikre 
en rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen.» Det vises også til dokumentet «virksomhetsstyring i Asker 
kommune», og det presiseres at alle ledere skal lede egen virksomhet i samsvar med kommunens visjon, verdier 
og prinsipper for virksomhetsstyring.19 

Kommunedirektørens delegeringsreglement inneholder en overordnet beskrivelse av det internkontrollansvaret 
som ligger på fullmaktsnivå 1 og fullmaktsnivå 2. Ifølge delegeringsreglementet har både fullmaktsnivå 1 og 2 
ansvar for internkontroll. Kommunedirektøren og direktørene har det overordnede ansvaret for internkontrollen, 
som innebærer at de må følge opp at internkontrollen fungerer tilfredsstillende i alle deler av organisasjonen, og 
at myndighet delegert til virksomhetsledere og avdelingsledere på fullmaktsnivå 2 er tilfredsstillende ivaretatt. På 
fullmaktsnivå 2 har ledere ansvar for internkontroll i egen virksomhet, og for å sikre at myndighet delegert fra 
kommunedirektør er ivaretatt.20 

Lederavtaler 

Alle ledere i Asker kommune skal signere lederavtale, og det finnes lederavtaler på fire nivåer:  

- Formannskapet inngår lederavtale med kommunedirektøren. 
- Kommunedirektør inngår lederavtale med direktører. 
- Kommunedirektør/direktører inngår lederavtale med virksomhetsledere. 
- Virksomhetsledere inngår lederavtale med avdelingsledere. 

Det er utarbeidet maler for lederavtalene på de ulike nivåene, som kan lastes ned fra kvalitetssystemet Simpli. Alle 
lederavtaler har et eget kapittel om roller og ansvar hvor den administrative organiseringen av fullmakts- og 

 
18 Det pågår p.t. en forvaltningsrevisjon som vil undersøke fullmakter og delegering i Asker kommune. Formålet med prosjektet vil være å 
undersøke om Asker kommune har sikret en tydelig delegering av roller, ansvar og oppgaver, i samsvar med de krav og føringer som følger 
av kommuneloven og egne delegeringsreglementer. Videre er det et formål å undersøke hvordan delegering av myndighet, ansvar og 
oppgaver vurderes og praktiseres av relevante ledere i kommunen. 
19 Asker kommune (2019): Kommunedirektørens delegeringsreglement. Vedtatt av kommunedirektøren 19.11.2019. 
20 Asker kommune (2019): Kommunedirektørens delegeringsreglement, s. 4. Vedtatt av kommunedirektøren 19.11.2019. 
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ledernivåer i Asker kommune er beskrevet, med henvisning til delegeringsreglementet. Lederavtalene er tilpasset 
det ledernivået de gjelder for, og de forpliktelser ledere på de ulike nivåene har står beskrevet i de ulike 
lederavtalene.  

I kommunedirektørens lederavtale for 2021, står det at kommunedirektør er forpliktet etter avtalen til å blant 
annet «sikre god rapportering og tilbakemelding om resultatoppnåelse og oppfølging av politiske vedtak» og 
«følge opp kommunens visjon, verdier og policy og sørge for at disse forankres i organisasjonen».21 
Kommunedirektørens ansvar for internkontroll fremgår ikke eksplisitt av avtalen. 

I direktørenes (direktørene for de ulike tjenesteområdene) mal for lederavtale står det at direktørene må «sikre 
at tjenesteområdet har nødvendige tjenestebeskrivelser, prosesser og rutiner for kvalitet og internkontroll».22 Det 
er ikke videre presisert hva dette ansvaret for internkontroll innebærer. 

I virksomhetsledernes mal for lederavtale, er det ikke eksplisitt nevnt hva som er virksomhetsledernes ansvar for 
internkontroll. Det står imidlertid at virksomhetsleder skal «sette seg inn i formelle rammebetingelser som gjelder 
for virksomheten, herunder krav som følger av lovverk, retningslinjer og rutiner» og at de skal «utarbeide og aktivt 
følge opp organisasjonsplan, virksomhetsplan, kompetanseplan og beredskapsplan for egen virksomhet».23  

Heller ikke i avdelingsledernes lederavtale fremgår det hva som er avdelingsledernes ansvar for internkontroll. 
Avdelingslederne skal blant annet «sette seg inn i formelle rammebetingelser som gjelder for virksomheten, 
herunder krav som følger av lovverk, retningslinjer og rutiner» og at de skal «bistå virksomhetsleder i å utarbeide 
og aktivt følge opp organisasjonsplan, virksomhetsplan, kompetanseplan og beredskapsplan for virksomheten».24  

I spørreundersøkelsen oppgir totalt 84 prosent av lederne at deres overordnede leder inngikk lederavtale med 
dem i 2021. Samtlige ledere innen tjenesteområdene samfunnstjenester, samfunnsutvikling og medborgerskap 
oppgir at de har inngått lederavtale med sin leder. I øvrige tjenesteområder er andelen noe lavere (fra 79 – 92 %, 
det er også en del som svarer at det ikke er aktuelt).  

Ledere ble i spørreundersøkelsen også spurt i hvilken grad de opplever at det foreligger tydelige beskrivelser av 
hvilket ansvar de har for internkontroll spesifikt, og i hvilken grad de opplever at det foreligger tydelige 
retningslinjer for hvordan de skal utøve internkontroll for sitt ansvarsområde. Se Figur 4. 

Figur 4: Ansvar og retningslinjer for internkontroll, (Ledere, n=243-247) 

 

Svarfordelingen i figuren over er nokså lik på begge spørsmål. Det er en betydelig andel ledere som svarer at de 
bare i noen grad opplever at det foreligger tydelige beskrivelser for ansvaret de har for internkontroll (31 prosent) 
og at det foreligger tydelige retningslinjer for hvordan de som leder skal utøve internkontroll for sitt 
ansvarsområde (32 prosent). Videre er det også en del ledere som svarer i liten eller svært liten grad på disse 

 
21 Asker kommune (2021): Lederavtale kommunedirektør, s. 2-3 
22 Asker kommune (2022): Lederavtale direktører, s. 7 
23 Asker kommune (2022): Lederavtale virksomhetsledere, s. 5-6 
24 Asker kommune (2022): Lederavtale avdelingsledere, s. 5-6 
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spørsmålene (12 prosent på spørsmål om ansvar for internkontroll, 13 prosent på spørsmål om retningslinjer for 
utøving av internkontroll). 

I fritekstfelt er det flere ledere som skriver at de savner en 
skriftlig beskrivelse av det konkrete ansvaret de har for 
internkontroll. Mange viser til at ansvaret de har for 
internkontroll ikke er definert i rutiner eller andre 
dokumenter.  Mens noen leder peker på at de opplever at 
internkontroll på avdelingsnivå er tydelig og at de savner 
retningslinjer for hvordan dette inngår i internkontrollen på 
overordnet nivå, så er det andre som opplever at de kjenner til 
de overordnede strukturene for internkontroll, men mangler 
en oversikt over hvilket ansvar de har når det gjelder 
internkontroll i egen avdeling. 

I intervju med seksjon for virksomhetsstyring blir det pekt på 
at ansvar og delegering av oppgaver knyttet til internkontroll i 
kommunen er beskrevet i egne prosesskart i kvalitetssystemet. Revisjonen får opplyst at seksjon for 
virksomhetsstyring følger opp virksomhetene for å sikre at pålagte oppgaver knyttet til internkontroll og 
virksomhetsstyring, blir gjennomført og dokumentert. De intervjuede opplever at ansvar og roller knyttet til 
internkontroll er tydelig beskrevet og har inntrykk av at ledere har grunnlag for å ha en klar forståelse av hva som 
forventes av dem i forbindelse med internkontroll. 

Seksjon for virksomhetsstyring tilbyr opplæring og bistand til virksomhetene i tjenesteområdene knyttet til 
internkontrollarbeid og virksomhetsstyring, blant annet gjennom jevnlige workshops knyttet til ulike tema. 
Intervjuede fra seksjon for virksomhetsstyring opplever at virksomhetene er kjent med at de har tilbud om bistand 
fra seksjonen. Samtidig blir det pekt på at det kan være en utfordring at virksomhetene tidvis ikke har kapasitet til 
å sette av tilstrekkelig tid til å motta veiledning. Det blir også pekt på at det trolig hadde vært hensiktsmessig med 
mer obligatorisk opplæring i kommunen for å sikre at virksomhetsstyring og internkontroll blir prioritert. I intervju 
med direktører fra tjenesteområdene er det enkelte som peker på at de opplever det som noe utydelig hvem som 
skal ha ansvar for hvilken del av opplæringen mellom seksjon for virksomhetsstyring og tjenesteområdene 
spesifikt. Dette gjelder for eksempel opplæring i bruk av kvalitetssystemet og opplæring i bruk av 
avviksmeldemodulen.  

Ledere på fullmaktsnivå 2 ble også spurt om de opplever at det foreligger tydelige føringer om hva som forventes 
av dem når det gjelder ulike områder som mål og resultater, økonomisk drift, internkontroll og kompetanse. Se 
Figur 5. 

Figur 5: Opplever du at det foreligger tydelige føringer om hva som forventes av deg når det gjelder … (Ledere, n 
= 247) 
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Figuren viser at det er en langt mindre andel ledere som opplever at det er tydelig hva som forventes av dem når 
det kommer til internkontroll enn for økonomisk drift, mål og resultater og utvikling av medarbeideres 
kompetanse.   

3.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at avdelings- og virksomhetsledere i langt større grad opplever at det foreligger tydelige 
føringer om hva som er forventet av dem når det gjelder måloppnåelse, økonomisk drift og utvikling av 
medarbeidernes kompetanse, enn for internkontrollarbeidet.  

Ansvar for internkontroll er ikke nevnt i verken lederavtaler for virksomhetsledere eller avdelingsledere - det er 
kun spesifikt nevnt i direktørenes lederavtaler. Selv om ansvaret for internkontroll for ledere på ulike nivå går frem 
av prosessbeskrivelser i kvalitetssystemet og også er omtalt mer generelt i delegeringsreglement og prinsipper for 
virksomhetsstyring, mener revisjonen at det kan være hensiktsmessig at internkontrollansvaret også er del av 
lederavtalene som inngås med den enkelte leder årlig og som følges opp gjennom lederdialog med overordnet 
ledelse. Det bør både presiseres at den enkelte leder har et selvstendig ansvar for internkontrollen i egen enhet, 
samt utdypes hva dette ansvaret innebærer. I dette mener vi ikke at ansvaret skal utdypes i detalj eller at det skal 
detaljeres hvordan internkontrollen i praksis skal ivaretas i den enkelte enhet, da organisering av 
internkontrollarbeidet må bero på virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Vi mener likevel 
at sentrale elementer i et sektorovergripende internkontrollsystem bør nevnes i lederavtalene, slik som blant 
annet ledernes ansvar for å sørge for at enheten har rutiner for sentrale prosesser og oppgaver, ansvar for å sikre 
etterlevelse av rutiner og ansvar for å følge opp avvik og andre risikoforhold. Eventuelt kan det i lederavtalene 
henvises til beskrivelser i kvalitetssystemet. Forventninger om rapportering på internkontrollen kan med fordel 
også nevnes, for å tydeliggjøre at kommunedirektøren forventer rapportering på internkontroll på lik linje med 
rapportering på budsjett/økonomi og mål- og resultatoppnåelse.  

Revisjonen vil også peke på at kommunen bør sikre at det blir inngått lederavtaler med alle ledere, jf. at 
undersøkelsen viser at ikke alle ledere hadde en lederavtale i 2021.  

Oppsummert mener revisjonen at det i enda større grad kan tydeliggjøres og formaliseres hvilket ansvar ledere på 
ulike nivåer har for internkontroll. Manglende skriftliggjøring av ansvaret for internkontroll kan etter revisjonens 
vurdering skape risiko for uklarheter, og manglende gjennomføring av en helhetlig systematisk tilnærming til 
internkontroll i kommunen.  

Revisjonen vil samtidig påpeke at formalisering av ansvaret ikke er tilstrekkelig for å sikre en god internkontroll. 
Lederne må også settes i stand til å utøve dette ansvaret. Det er flere ledere som i tillegg til å etterlyse bedre 
beskrivelser av sitt ansvar, også etterlyser mer opplæring i hvordan de rent praktisk skal gjennomføre 
internkontrollen. Kommunen bør derfor følge opp at alle ledere som har behov for det får tilbud om veiledning og 
opplæring i internkontrollarbeidet. Behov for opplæring og kompetanseheving er noe som ev. kan tas opp i 
gjennomføring av lederdialog/medarbeidersamtaler med den enkelte leder. Revisjonen merker seg samtidig at 
det blir vist til at det finnes tilbud om bistand til ledere, men at ikke alle nødvendigvis har kapasitet til å ta imot slik 
bistand. Kommunen kan vurdere, slik også enkelte har påpekt, om det er hensiktsmessig å gjøre noe 
lederopplæring om internkontroll obligatorisk.  

 

3.5 Formidling av forventninger om internkontroll, etisk adferd og kvalitet i tjenestene til ansatte  

3.5.1 Datagrunnlag 

Etiske retningslinjer for Asker kommune er vedtatt av kommunestyret, og har som formål «å sikre en god praksis 
og definere felles standard for folkevalgte og ansatte i Asker kommune» og «å gjøre folkevalgte og ansatte bedre 
i stand til å håndtere og vurdere hva som er rett og galt, å skape bevissthet og å gjøre folkevalgte og ansatte trygge 
på å håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid for kommunen».25 De etiske retningslinjene gjelder for både ansatte 
og folkevalgte. Videre har Asker kommune en handlingsplan mot korrupsjon og uetisk atferd som legges frem for 
politisk behandling i 2022.26 

 
25 Asker kommune (2021): Etiske retningslinjer for Asker kommune, vedtatt av kommunestyret 13.04.2021, i sak 17/21. 
26 Asker kommune (2022): Årsberetning fra kommunedirektør til kommunestyret for 2021. Datert 30.03.2022. 
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Kommunedirektøren viser i intervju til at det kan være mange gråsoner i arbeidet i kommunen, og at det er nyttig 
med en etisk veileder i slike saker. Han peker på at det er viktig at de etiske retningslinjene er relevante og tas i 
bruk. 

Alle ledere og ansatte ble i spørreundersøkelsen spurt om de kjenner innholdet i etisk standard for ansatte og 
folkevalgte i Asker kommune. På dette svarer litt under halvparten ja (ca. 45 prosent), 42 prosent svarer delvis og 
13 prosent svarer nei. Tjenesteområdet velferd har høyest andel ansatte som svarer ja (ca. 52 prosent) og 
samfunnsutvikling ha lavest andel (ca. 41 prosent). 

Ledere ble i spørreundersøkelsen videre stilt en rekke spørsmål knyttet til både om de har informert ansatte om 
de etiske retningslinjene, lagt til rette for drøfting av etiske problemstillinger og uttrykt forventninger til ansatte 
om etisk atferd. Svarene går frem av Figur 6 under. 

Figur 6: Har du som leder… (Alle ledere, n = 243 – 246) 

 

Figuren viser at det er en lavere andel ledere som svarer at de har lagt til rette for at etiske problemstillinger 
drøftes i personalgruppen (48 prosent) enn andelen som svarer at de har informert ansatte om etiske 
retningslinjer (63 prosent) og uttrykt forventninger om etisk adferd til ansatte (69 prosent). 

Ansatte ble tilsvarende stilt flere spørsmål knyttet til om de opplever at de har fått informasjon om etiske 
retningslinjer, at det blir uttrykt forventninger til etisk adferd og at de ved behov får veiledning for å håndtere 
etiske problemstillinger. Figur 7 viser andelen ansatte som har svart i stor eller svært stor grad, fordelt på 
tjenesteområde. 
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Figur 7: I hvilken grad opplever du … Figuren viser andelen som har svart i stor grad eller i svært stor grad. (Alle 
ansatte, n = 1113 – 1116) 

 

Figuren viser at det er variasjon mellom tjenesteområdene på spørsmålene om etikk. Tjenesteområdet 
samfunnstjenester har lavest andel ansatte som har svart at det i stor/svært stor grad blir uttrykt forventinger om 
etisk atferd og at de får veiledning for å håndtere etiske problemstillinger, mens tjenesteområdet 
samfunnsutvikling har lavest andel som svarer positivt på om det er gitt tilstrekkelig informasjon om at etiske 
retningslinjer skal følges. Tjenesteområdet medborgerskap har høyest andel ansatte som opplever at de får 
veiledning om håndtering av etiske problemstillinger ved behov, mens tjenesteområdet oppvekst har høyest andel 
som svarer positivt på at det blir uttrykt forventninger om etisk adferd fra ledelsen. Det er en relativt høy andel 
ansatte innen velferd som svarer i den positive enden på alle tre spørsmål.  

I intervju opplyses det at det blir gjennomført etiske refleksjoner i utvalgte virksomheter. Samtidig pekes det på at 
det har vært mer krevende enn vanlig å gjennomføre etisk refleksjon under pandemien da dette ikke egner seg så 
godt å gjennomføre digitalt. Flere gir uttrykk for at det er viktig å legge til rette for dette fremover. En av 
direktørene peker på at det er lite som engasjerer mer enn diskusjoner rundt etiske dilemmaer, og at dette gjelder 
på alle nivåer i organisasjonen. 

Innen tjenesteområde velferd opplyses det om at de i gamle Asker kommune hadde en stor satsning på å utdanne 
refleksjonsrådgivere innen helse og omsorg. Disse hadde ansvar for å gjennomføre ulike refleksjons/caseoppgaver 
med mindre grupper, og i etterkant var det en felles gjennomgang i plenum. Tilbakemeldingene fra ansatte var at 
dette opplevdes som veldig nyttig med hensyn til å stå i vanskelige saker, dilemmaer og konflikter. 

Kommunedirektøren viser til at kommunen vil vurdere å lage en rigg for hele kommunen med etiske råd innen alle 
tjenesteområder, etter modell fra tjenesteområde velferd. Kommunedirektør viser også til at det er tenkelig at 
dilemmaer ansatte skulle oppleve, kan være relevante på tvers av tjenesteområder også, slik som for eksempel 
spørsmål knyttet til habilitet, og at en burde ta opp slike tverrgående tema i alle deler av kommunen. 

Ansatte fikk i spørreundersøkelsen også en rekke spørsmål knyttet til i hvilken grad ledelsen tydelig har formidlet 
forventninger til internkontroll, regelverk og rutiner og kvalitet i tjenestene. Figuren under viser svar på disse 
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spørsmålene. Merk at figuren bare viser de mest positive svarkategoriene (ansatte som har svart i stor grad eller i 
svært stor grad på spørsmålene). 

Figur 8: I hvilken grad opplever du at ledelsen (din nærmeste leder eller øvrig ledelse) tydelig har formidlet ... 
Figuren viser andelen som har svart i stor grad eller i svært stor grad. (Alle ansatte, n = 1110 – 1114) 

 

 

 

Det er tydelig av figuren at det er en betydelig høyere andel i samtlige tjenesteområder som opplever at ledere 
tydelig har formidlet forventninger til både kvalitet i tjenestene og etterlevelse av regelverk og rutiner, enn 
forventninger til internkontroll. Samtidig er andelen som svarer i den positive enden av skalaen på spørsmålet 
knyttet til internkontroll en del høyere i tjenesteområdene samfunnstjenester (56 prosent) og administrasjon og 
ledelse (56 prosent), enn i øvrige tjenesteområder. Kommunedirektør forteller i intervju at han opplever at 
kommunen har gode system for å sikre internkontroll på de områdene som er spesielt utsatt for korrupsjon og 
misligheter, slik som for eksempel anskaffelser og økonomiområdet. Innen for eksempel samfunnstjenester blir 
det i intervju pekt på at de har høy bevissthet rundt etisk atferd, da de anser seg selv som en mer utsatt del av 
organisasjonen fordi de håndterer store pengebeløp.  

 

3.5.2 Vurdering 

Asker kommune har etablert etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen. Revisjonen mener dette 
er positivt, og i samsvar med COSO-rammeverkets anbefalinger. Samtidig viser undersøkelsen at bare litt under 
halvparten av de ansatte svarer ja på at de kjenner til kommunens etiske retningslinjer. Revisjonen mener dette 
indikerer at kommunens etiske retningslinjer ikke er tilstrekkelig godt kjent i organisasjonen, og vil påpeke at dette 
utgjør en risiko for manglende etterlevelse av de etiske retningslinjene i kommunen. Ifølge COSO-rammeverket er 
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det et viktig prinsipp for et godt kontrollmiljø at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske 
verdier. Revisjonen mener derfor at kommunen bør iverksette tiltak for å sikre at de etiske retningslinjene blir 
gjort kjent i større grad enn i dag. Undersøkelsen viser også at under halvparten av lederne har lagt til rette for at 
det blir gjennomført etisk refleksjon. Revisjonen mener at det å diskutere etiske dilemma er et viktig tiltak for å 
bidra til at de ansatte opptrer på en etisk forsvarlig måte. Revisjonen har forståelse for at gjennomføring av etisk 
refleksjon kan ha vært vanskelig å gjennomføre i praksis under koronapandemien, men mener at kommunen bør 
vurdere om dette kan være et hensiktsmessig tiltak fremover.  Revisjonen merker seg også at det kan være aktuelt 
å innføre etiske råd innenfor alle tjenesteområder, noe vi mener vil være et positivt bidrag i kommunens 
etikkarbeid.  

 «Tonen på toppen» og ledelsens fokus på internkontroll blir ofte fremhevet som selve grunnelementet i å skape 
god internkontroll i en virksomhet. Det er derfor viktig med tydelig kommunikasjon om internkontroll og 
tjenestekvalitet fra ledelsen og ut til de ansatte. Dette handler om å skape et godt kontrollmiljø som er en sentral 
del av COSO sitt rammeverk for internkontroll. Undersøkelsen viser at et flertall av de ansatte opplever at ledelsen 
tydelig har formidlet at tjenestene deres enhet leverer skal ha høy kvalitet og at regelverket skal følges. Samtidig 
viser undersøkelsen at under halvparten av de ansatte opplever at ledelsen tydelig har formidlet hvordan enheten 
de arbeider i skal ivareta krav til internkontroll. Dette gjelder også tjenesteområder som berører liv og helse, slik 
som tjenesteområdene oppvekst og velferd. Innenfor helse og omsorg er det også stilt særskilte krav til 
internkontrollen gjennom en egen forskrift.  Etter revisjonens vurdering kan manglende vektlegging av 
internkontroll utgjør en risiko for at tjenestene ikke etterlever de krav til internkontroll som stilles i regelverket. 
Samtidig vil revisjonen påpeke at svarene i undersøkelsen også kan handle om at ansatte ikke kjenner så godt til 
internkontrollbegrepet, ettersom ansatte svarer positivt på at ledelsen tydelig har formidlet at tjenestene skal ha 
høy kvalitet og at regelverket skal følges, som jo er kjernen i en god internkontroll. 

 

3.6 Opplæring av de ansatte 

3.6.1 Datagrunnlag 

Asker kommune har et eget kompetansesystem som heter Obisoft. Systemet inneholder en egen 
kompetansekartleggingsmodul for dokumentering av både ansattes kompetanse og kompetansebehov. Systemet 
kan også brukes for å legge inn bestillinger til kurs for nyansatte og for å dokumentere gjennomført opplæring. 

I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført ble alle respondenter (ledere og ansatte) spurt i hvilken 
grad de opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i jobben sin. Svarene fremgår av Figur 9 under. 

Figur 9: I hvilken grad opplever du at … (Ledere og ansatte, n = 1356, 1357) 

 

Flertallet svarer at de i stor eller svært stor grad opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i jobben sin (69 prosent). 
På spørsmål om i hvilken grad de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene i jobben sin, svarer nesten 

23%

40%

46%

51%

24%

9%
5%

0%2%
0%1% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

... du har fått tilstrekkelig opplæring i jobben din? ... du per i dag har tilstrekkelig kompetanse til å utføre
oppgavene i jobben din?

I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I svært liten grad Vet ikke



Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Overordnet system for internkontroll 

27 
 

samtlige respondenter at de i stor eller svært stor grad opplever å ha dette (91 prosent). Svarfordelingen mellom 
de ulike tjenesteområder er relativt lik på begge spørsmål. 

I spørreundersøkelsen ble alle respondenter videre spurt i hvilken grad de opplever at det er etablert gode system 
og rutiner for opplæring av nyansatte i enheten. Figur 10 viser svar fra ledere. 

Figur 10: I hvilken grad opplever du at det er etablert gode system og rutiner for opplæring av nyansatte i enheten? 
(Alle ledere, n = 247) 

 

En hovedvekt av lederne (nærmere tre av fire) svarer at de i stor/svært stor grad opplever at det er etablert gode 
system og rutiner for opplæring av nyansatte, men det også en betydelig del (nærmere en av fire) som svarer i 
noen grad.  

Også ansatte ble spurt om de opplever at det er etablert gode system og rutiner for opplæring av nyansatte der 
de er ansatt.  Figur 11 viser svar fra ansatte fordelt på tjenesteområde. 

Figur 11: I hvilken grad opplever du at det er etablert gode system og rutiner for opplæring av nyansatte der du er 
ansatt? (Alle ansatte, n = 1104) 

 

Det er en mindre andel ansatte som opplever at det i svært stor eller stor grad er etablert gode system og rutiner 
for opplæring av nyansatte sammenlignet med ledernes svar på det samme spørsmålet. Figur 11 viser videre at 
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det innen tjenesteområdene samfunnsutvikling og medborgerskap er en noe større andel ansatte som i liten eller 
svært liten grad opplever at det er gode system og rutiner for opplæring av nyansatte enn i andre tjenesteområder. 

I intervju opplyses det fra flere ulike tjenesteområder at kommunen har et eget program for «onboarding» av 
nyansatte. I fritekstfelt i spørreundersøkelsen er det flere som skriver at de savner egne rutiner for opplæring 
spesifikt for deres avdeling, utover de generelle rutinene for opplæring av nyansatte som finnes i kommunen.  

Kompetanseplaner 

Ledere ble i spørreundersøkelsen spurt om det er utarbeidet en kompetanseplan for deres virksomhet/avdeling. 
Se Figur 12. 

Figur 12: Er det utarbeidet en kompetanseplan for din enhet (virksomhet/avdeling)? (Ledere, n=244) 

 

Omtrent halvparten av lederne (ca. 50 prosent) oppgir at det er utarbeidet en kompetanseplan for deres enhet. 
Litt under en tredel (ca. 28 prosent) svarer nei og nesten en tidel (9 prosent) svarer vet ikke. Ca. 13 prosent har 
svart alternativet «annet», og flere av disse oppgir at en kompetanseplan er under arbeid. Det er en noe høyere 
andel virksomhetsledere/seksjonsleder (59 prosent) enn avdelingsledere og andre lederstillinger (ca. 46 prosent) 
som svarer at de har utarbeidet en kompetanseplan for sin enhet. Revisjonen får opplyst at det er noe ulikt 
hvordan tjenesteområdene arbeider med kompetanseplaner. I enkelte tjenesteområder jobbes det med 
kompetanseplaner for virksomhetene med femårsperspektiv, mens i andre tjenesteområder utarbeides årlige 
kompetanseplaner som er tverrgående for alle virksomheter. I samfunnstjenester opplyser de for eksempel om at 
kompetanse og kompetansebehov drøftes på overordnet nivå i ledermøter og i forbindelse med utarbeidelse av 
virksomhetsplaner, men at en også gjøres en gjennomgang av kompetansebehovet i enkelte virksomheter i 
forbindelse med at en får tildelt nye oppdrag/tjenester. 

Ledere i spørreundersøkelsen ble også spurt i hvilken grad de har oversikt over sine ansattes kompetanse og 
kompetansebehov. På dette svarer flertallet i svært stor eller i stor grad (ca. 80 prosent). I intervju får revisjonen 
opplyst at det er flere som benytter seg av kompetansemodulen i Obisoft for å kartlegge ansattes kompetanse, 
men at denne ikke brukes av alle. I spørreundersøkelsen er det flere ansatte som i åpne kommentarfelt skriver at 
de ikke opplever at deres kompetanse tilstrekkelig grad er kartlagt i avdelingen, og at dette fører til at de ikke fullt 
ut får benyttet seg av den kompetansen de har i jobben sin. 

Medarbeidersamtale 

Obisoft brukes også for gjennomføring av medarbeidersamtaler. Det skal gjennomføres en årlig 
medarbeidersamtale mellom leder og medarbeider. Disse samtalene skal forberedes og dokumenteres inn i det 
digitale systemet Obisoft, og følger samme struktur/mal. I forkant av medarbeidersamtalen skal den enkelte 
medarbeider fylle ut/oppdatere sin kompetansekartlegging og notere ned svar på spørsmål som vil stilles i 
samtalen. Spørsmålene er en kombinasjon av spørsmål som er felles for alle og egne lokale spørsmål. Dette 
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gjennomgås i samtalen, og leder har ansvar for å skrive referat som skal legges inn i Obisoft. Medarbeideren må i 
etterkant godkjenne referat. Ved behov skal det også gjennomføres en oppfølgingssamtale.27 

Figuren under viser svar på om ansatte og ledere har fått tilbud om medarbeidersamtale i 2020 og 2021.  

Figur 13: Har du fått tilbud om medarbeidersamtale med din overordnede leder i... (Alle ledere og ansatte, n=1155-
1283) 

 

Fire av fem respondenter oppgir i spørreundersøkelsen at de har fått tilbud om medarbeidersamtale med sin 
overordnede leder i 2020 og 2021 (ca. 80 prosent28). Dette betyr at en av fem oppgir ikke å ha fått tilbud om 
medarbeidersamtale i 2020 og 2021. Det er ikke betydelige forskjeller mellom svarene til ledere og ansatte.29 Det 
er flest som svarer at de ikke har fått tilbud om medarbeidersamtale innen velferd (ca. 30 prosent), medborgerskap 
(ca. 27 prosent) og administrasjon og ledelse (ca. 27 prosent).  

I fritekstfelt er det flere som skriver at de opplever at det som blir tatt opp i medarbeidersamtaler bare i begrenset 
grad blir fulgt opp av deres leder i etterkant. Det er heller ikke alle som opplever at skjema/mal for gjennomføring 
av medarbeidersamtaler er relevant for den arbeidshverdagen de har, og mange opplever at malen ikke er fleksibel 
nok til å legge til rette for en god samtale uavhengig av tjenesteområde og stilling. 

3.6.2 Vurdering 

Kompetanse og opplæring står sentralt i god internkontroll. Både i COSO-rammeverket og i regelverk for 
sektorspesifikk internkontroll – blant annet i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten - er det krav til system for opplæring som en del av internkontrollen for å sikre at de ansatte er 
kjent med de krav som stilles til tjenesteutøvelsen.  

Undersøkelsen viser at de aller fleste ansatte i Asker kommune, inkludert både de med og uten lederansvar, 
opplever å ha tilstrekkelig kompetanse til å utføre jobben sin. Undersøkelsen viser samtidig at det er flere som 
etterlyser bedre system og rutiner for opplæring av nyansatte, spesielt innen tjenesteområdene samfunnsutvikling 
og medborgerskap.  

Videre vil vi påpeke at kun halvparten av lederne oppgir at de har utarbeidet en kompetanseplan for sin enhet. 
Revisjonen mener at kommunen må sikre at alle tjenesteområder har gode rutiner for å kartlegge kompetanse og 
at det må utarbeides gode kompetanseplaner for å sikre at enhetens/avdelingens kompetansebehov er dekket, 
både på kort og lengre sikt.  

Undersøkelsen viser også at det er en betydelig andel ansatte som ikke har fått tilbud om medarbeidersamtale i 
både 2020 og 2021. Medarbeidersamtaler er viktige for å avklare forventinger og ansvar for oppgaver som den 
enkelte ansatte har, og for å kartlegge om medarbeideren har et udekket kompetansebehov eller gjør oppgaver 

 
27 Asker kommune (2021): Samtale med medarbeider i Simpli. 
28 De som har svart «ikke aktuelt» er tatt ut av beregningen. Dette gjelder ca. 10 prosent av respondentene i 2020 og 5 prosent i 2021. 
29 83% lederne og 78% ansatte av de ansatte har svart ja på dette spørsmålet.  
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som de ikke opplever å mestre. Videre kan medarbeidere ha viktig innsikt i drift og risikoforhold i sin avdeling, og 
medarbeidersamtalen er viktig for å bygge tillit/relasjoner mellom ansatte og ledere. Medarbeidersamtalen utgjør 
dermed en viktig del av oppfølgingen av medarbeidere, og manglende gjennomføring av denne utgjør en risiko for 
at viktige forhold rundt den enkelt medarbeider og i avdelingen generelt ikke blir fanget opp. Kommunen bør 
derfor sørge for at de har system og rutiner som sikrer at alle ansatte får tilbud om og gjennomfører 
medarbeidersamtaler hvert år. 
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4 Beskrivelse av kommunens 
hovedoppgaver, mål og 
organisering 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende problemstilling: 

• Er det utarbeidet en beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering?30 

Under dette også: 

• I hvilken grad er ansvar og oppgaver fordelt på en tydelig måte i organisasjonen?31 

4.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 25-1, tredje ledd, bokstav a, står det at kommunedirektøren skal «utarbeide en beskrivelse av 
virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering». Ifølge kommunelovens forarbeider ligger det i dette kravet 
at kommunedirektøren også skal «beskrive hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt innad i kommunen, 
både sentralt og innenfor de ulike tjenesteområder og virksomheter».32 Videre står det i forarbeidene at dette kan 
beskrives blant annet gjennom at det lages en oversikt over lederstrukturer, rapporterings- og styringslinjer, 
delegeringer, funksjonsbeskrivelser, ved henvisning til delegeringsreglement eller andre relevante dokumenter. 
Den enkelte kommune har altså frihet til selv å avgjøre hvordan en slik beskrivelse skal se ut. 

I COSO sitt rammeverk går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning for internkontroll. Ledere 
og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og 
en del av internkontrollarbeidet er å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som 
organisasjonen skal jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 
i organisasjonen. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Beskrivelser av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering?33 

4.3.1 Datagrunnlag 

Organisasjonskart 

Organisering av kommunen går frem av organisasjonskartet. Det er utarbeidet organisasjonskart for hele 
kommunen (se kapittel 2.1), for hvert tjenesteområde og for den enkelte virksomhet.34  

Styrings- og plansystem 

Asker kommunes visjon er vedtatt av kommunestyret: "Asker skal sammen skape et nærere, mer aktivt og 
bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet". Kommunens verdier er: "nær, skapende, raus og 
modig".35 

Plansystemet omfatter planer med langsiktig horisont (planstrategi, kommuneplan og temaplaner), planer med 
mellomlang horisont (handlingsprogram og budsjett), samt operative planer med tiltak og resultatmål 

 
30 I denne problemstillingen er ordet «virksomhet» byttet ut med «kommune».  
31 Denne underproblemstillingen stod opprinnelig under hovedproblemstillingen i kapittel 3 som samhandler om system for internkontrollen, 
men er flyttet til kapittel 4 for å få en best mulig presentasjon av data.  
32 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
33 I opprinnelig problemstilling var begrepet «virksomheten» brukt. Vi har byttet ut dette ordet med «kommunen» for å tydeliggjøre 
problemstillingen. 
34 Organisasjonskart for kommunen som helhet, for tjenesteområdene og for virksomhetene går frem av kvalitetssystemet Simpli. I tillegg er 
organisasjonskart for tjenesteområdene tilgjengelig via Asker kommunes hjemmeside. 
35 Asker kommune (2020): Asker kommunes visjon, verdier og policy. Asker kommunes hjemmeside. Lastet ned. 1.06.2022. 

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/administrativ-organisering/#organisasjonskart-for-tjenesteomraadene
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/visjon-verdier-og-policy/


Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering 

32 
 

(virksomhetsplaner). Plansystemet er beskrevet i virksomhetsstyring i Asker kommune og går frem av Figur 12 
under. I intervjuer blir det pekt på at bl.a. temaplaner, handlingsprogram og virksomhetsplaner er sentrale verktøy 
og aktiviteter for å sikre god styring og kontroll over driften i de ulike tjenesteområdene og virksomhetene. 

Figur 14: Asker kommunes plansystem. Kilde: Virksomhetsstyring i Asker kommune. 

 

Planstrategien er det første leddet i plansystemet, og kommunestyret skal minimum en gang per valgperiode vedta 
en kommunal planstrategi. Planstrategien skal beskrive hvilke oppgaver kommunen vil ha oppmerksomhet på for 
å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Kommuneplanen er vedtatt for perioden 2022 – 2034, og er delt 
inn i en samfunnsdel og en arealdel.  

Det nåværende handlingsprogrammet er vedtatt for perioden 2022 – 2025. Dette inneholder budsjett for det 
kommende året, økonomiplan for de neste tre årene og de målene kommunen skal jobbe mot i fireårsperioden 
handlingsprogrammet dekker. 

Kommunen har også vedtatt en rekke temaplaner, som er kommunens strategiske planer på spesifikke tema. 
Temaplanene har et 12-års perspektiv og revideres hvert fjerde år. Asker kommune har per juni 2022 vedtatt syv 
temaplaner: 

• Temaplan for handling mot klimaendringene 

• Temaplan for medborgerskap 

• Temaplan for kultur 

• Temaplan for fysisk aktivitet 

• Temaplan for arbeidsgiverpolitikk 

• Temaplan for barnehage- og skolekapasitet 

• Temaplan næring 
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Revisjonen får i intervju opplyst at systemet med temaplaner er nytt for Asker kommune, og det vises til at man 
på kommunedirektørnivå jobber med å lage en oversikt over alle strategiene og innsatsområdene som ligger i 
disse. Dette arbeidet inkluderer å definere nærmere hvordan de ulike strategiene og innsatsområdene skal følges 
opp og inkluderes i lederavtaler, virksomhetsplaner mv. Det pekes på at en del oppgaver må løses gjennom 
tverrsektorielt samarbeid, mens andre oppgaver kan arbeides med i den enkelte virksomhet eller på 
tjenesteområdenivå. 

Oppdragsbrev fra kommunedirektøren 

Kommunedirektøren sender årlig ut et oppdragsbrev til alle virksomheter. Oppdragsbrevet skal gi 
«virksomhetslederne rammer og oppdrag knyttet til iverksettelsen av handlingsprogrammet og føringer for 
virksomhetsstyringen i året som kommer».36 Dokumentet inneholder beskrivelser av hvilke styringsprosesser 
virksomhetsledere må gjennomføre i forbindelse med iverksettelsen av handlingsprogrammet. Dette er oppgaver 
som inngår i internkontrollarbeidet i kommunen, selv om det ikke eksplisitt står beskrevet i oppdragsbrevet at 
oppgavene utgjør en del av internkontrollen i kommunen. De styringsprosessene oppdragsbrevet beskriver er 
blant annet knyttet til ROS-analyse, årlige gjennomganger, virksomhetsplaner, lederdialog og lederavtaler. 
Oppdragsbrevet gir også konkrete frister for når de ulike prosessene skal være gjennomført: ROS-analyser, 
internkontroller og ledelsens gjennomgang skal være gjennomført innen 15. mars hvert år. Virksomhetsplan, med 
input fra ROS-analyse, og ledelsens gjennomgang, lederdialog og inngåelse av lederavtale skal være gjort innen 1. 
april hvert år. 

Operasjonalisering av overordnede mål og bruk av virksomhetsplaner  

Alle virksomhetene i Asker kommune skal årlig utarbeide en virksomhetsplan som skal holdes oppdatert gjennom 
året. Virksomhetsplanen skal operasjonalisere mål, strategier og oppdrag fra de overordnede plandokumentene 
som kommuneplan, temaplaner og handlingsprogram, for å sikre at disse følges opp og implementeres. 
Virksomhetsplanen skal være et verktøy som skal bidra til å sikre at det er en sammenheng mellom kommunens 
mål, tiltak og resultater, og oppfølging av politiske vedtak, lover og forskrifter.37 Virksomhetsplanen er også et 
sentralt verktøy i den løpende styringsdialogen mellom kommunedirektør, direktører og underliggende 
virksomheter.38  

Virksomhetsplanene skal utarbeides i systemet Framsikt, som er et digitalt system for virksomhetsstyring. 
Gjennom Framsikt får den enkelte virksomhet tildelt konkrete oppdrag som er basert på handlingsprogrammet, 
temaplaner og kommunedirektørens oppdragsbrev. Virksomhetsplanen skal beskrive de konkrete tiltakene som 
skal settes i verk for å oppnå de oppdragene og målene som den enkelte virksomhet er tildelt. Virksomhetene må 
så selv utarbeide konkrete tiltak for å oppfylle disse oppdragene, og er selv ansvarlig for implementering og 
oppfølging av tiltakene.39 

I intervju vises det til at systemet med å legge virksomhetsplaner med oppdrag og tiltak inn i Framsikt er nytt for 
kommunen, og at det er noe arbeid som gjenstår for å bli godt kjent med systemet.  

I intervju opplyses det om at seksjon for virksomhetsstyring arrangerer workshops for alle virksomheter i 
forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan. I disse workshopene blir det tatt utgangspunkt i oppdragsbrevet 
som sendes ut til alle virksomheter før nyttår, og en går gjennom forventninger, mål, risikoanalyser, nøkkeltall 
knyttet til bærekraft, temaer knyttet til ledelsens gjennomgang, avvikshåndtering og andre elementer knyttet til 
virksomhetsstyring som bør spesifiseres i virksomhetsplanen. 

Revisjonen får opplyst at rapportering på tiltak i virksomhetsplanene gjøres fortløpende i Framsikt. Dette er i 
hovedsak interne gjennomganger som ikke rapporteres politisk. I tillegg til intern rapportering rapporteres det til 
politisk nivå ved hvert tertial og ved årsslutt. 

Omtrent halvparten (ca. 54 prosent) av lederne svarer i spørreundersøkelsen at de har informert ansatte om 
innholdet i virksomhetsplanen, og omtrent halvparten (ca. 54 prosent) av de ansatte svarer at de i stor eller svært 
stor grad har fått informasjon om virksomhetsplanen. Det er altså et godt samsvar mellom andelen ledere som 
opplyser å ha informert sine medarbeidere om virksomhetsplanen, og andelen ansatte som oppgir å ha fått 
informasjon om innholdet i virksomhetsplanen. Se Figur 15 for svar fra ansatte fordelt på tjenesteområde. 

 
36 Asker kommune. Oppdragsbrev fra kommunedirektør 2021, s. 1. 
37 Asker kommune (2019): Virksomhetsstyring i Asker kommune, s. 23. 
38 Asker kommune (2019): Virksomhetsstyring i Asker kommune, s. 40. 
39 Asker kommune (2021): Oppdragsbrev fra kommunedirektøren, s. 6. 
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Figur 15: I hvilken grad har du fått informasjon om innholdet i virksomhetsplanen som gjelder virksomheten du er 
ansatt i? (Ansatte, n=1117) 

 

Som figuren viser, er det noe variasjon mellom tjenesteområdene når det gjelder andelen ansatte som svarer i 
den positive enden av svarskalaen på spørsmålet om de har fått informasjon om innholdet i virksomhetsplanen 
for sin virksomhet. Høyest andel ansatte innen administrasjon og ledelse og medborgerskap svarer at de i stor 
eller svært stor grad har fått denne informasjonen. Innen tjenesteområdet samfunnsutvikling er det en relativt 
høy andel ansatte (omtrent en av fire) som svarer at de i liten eller svært liten grad har fått informasjon om 
innholdet i virksomhetsplanen.  

I intervju pekes det på at det er viktig at de ansatte er involvert i å utarbeide virksomhetsplaner, at de kjenner 
innholdet og at de er kjent med hvilke tiltak virksomheten har ansvar for å følge opp. Det vises til at det ligger en 
del ansvar på den enkelte leder for å sørge for at ansatte er kjent med gjeldende rutiner og prosedyrer knyttet til 
både virksomhetsplanen spesifikt og internkontrollen generelt. I noen tjenesteområder blir det opplyst om at det 
gjennomføres felles økter for alle ansatte for å informere om de oppdragene som er gitt fra kommunedirektør og 
som gjelder deres tjenesteområde. Det vises også til at tiltakene og målene som er satt i virksomhetsplanen følges 
opp fortløpende i det daglige av ansvarlig virksomhetsleder. Noen av lederne i spørreundersøkelsen peker også 
på at de vil informere om årets virksomhetsplan så snart den er klar.  

I spørreundersøkelsen spurte vi også ledere om de opplever at virksomhetsplanen tydelig beskriver virksomhetens 
hovedoppgaver og mål/oppdrag og om den henger godt sammen med andre planer i kommunen. Se figuren 
under.  
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Figur 16: I hvilken grad opplever du at virksomhetsplanen for ditt virksomhetsområde ... (Alle ledere, n = 244) 

 

Som Figur 16 viser svarer de fleste ledere at de opplever at virksomhetsplanen i svært stor eller i stor grad tydelig 
beskriver virksomhetens hovedoppgaver og mål/oppdrag og henger godt sammen med andre planer i kommunen.   

I intervju er det enkelte som viser til at de opplever at virksomhetsplanene begynner å bli veldig omfattende fordi 
de inneholder både utviklingsområder og enkeltbestillinger/oppdrag fra kommunedirektør. Det blir kommentert 
at det er ønske om å rendyrke virksomhetsplanene til å fokusere mer på utviklingsarbeid og utviklingsområder, 
heller enn at det er en miks av både utviklingsarbeid og tiltak for å sikre oppfølging av enkeltoppdrag.  

I spørreundersøkelsen spurte vi også ledere om de får de styringssignalene og informasjonen de trenger fra 
overordnet nivå for å sette mål for og styre enheten. Flertallet svarer at de enten i svært stor eller stor grad får 
dette (75 prosent til sammen). 

4.3.2 Vurdering 

Tydelige mål på sektorovergripende nivå er en sentral forutsetning for god internkontroll, ettersom både ledere 
og ansatte må ha en forståelse for de overordnede strategiene og målene i organisasjonen.  

Asker kommune har etablert et styrings- og plansystem som omfatter planer og mål med langsiktig horisont og 
mellomlang horisont, samt operative planer med tiltak og resultatmål per virksomhet i henhold til kommunens 
organisering. Revisjonen mener at plansystemet i all hovedsak ser ut til å fungere godt, og merker seg at flertallet 
av lederne har svart at de får de styringssignalene og den informasjonen de trenger fra overordnet nivå for å sette 
mål og tiltak for virksomheten. Revisjonen mener det også er positivt at de fleste ledere opplever at 
virksomhetsplanen i stor grad tydelig beskriver virksomhetens hovedoppgaver og mål/oppdrag og at planene 
henger godt sammen med andre planer i kommunen. Revisjonen merker seg imidlertid at enkelte viser til at det 
kan være krevende å utarbeide gode tiltak for virksomhetsplanen som på en god måte operasjonaliserer oppdrag 
tildelt fra kommunedirektør. 

Undersøkelsen viser også at det er etablert et system for å rapportere på mål og tiltak i virksomhetsplaner, noe 
revisjonen vurderer som positivt ettersom dette sikrer systematisk oppfølging av mål og tiltak. Dette er etter 
revisjonens vurdering også en viktig forutsetning for god internkontroll.  Samtidig merker revisjonen seg at kun litt 
over halvparten av lederne oppgir at de har informert sine ansatte om innholdet i virksomhetsplanen, og samme 
andel ansatte svarer at de har fått informasjon om virksomhetsplanen. Her er det også betydelige forskjeller 
mellom ulike tjenesteområder, men revisjonen vil samtidig påpeke at det er ansatte i alle tjenesteområder som 
opplyser i liten grad å være kjent med virksomhetsplanen. Revisjonen mener det bør arbeides med å gjøre 
virksomhetsplaner kjent for de i ansatte i større grad, for å sikre at ansatte er kjent med sentrale mål og tiltak for 
virksomheten de arbeider i, og hvordan dette er knyttet opp mot overordnede mål og strategier i kommunen.  
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4.4 Fordeling av ansvar og oppgaver i organisasjonen 

4.4.1 Datagrunnlag 

Kommunedirektørens delegeringsreglement beskriver hvordan ansvar og myndighet er delegert i Asker kommune. 
(se også delkapittel 3.4.). Hovedregelen i delegeringsreglementet er at kommunedirektøren (fullmaktsnivå 1), i 
saker som ikke er av prinsipiell betydning, delegerer all sin fullmakt og myndighet til virksomhetsledere 
(fullmaktsnivå 2). Virksomhetsledere er igjen ansvarlig for sin virksomhet innenfor den rammen av fullmakter de 
er blitt delegert fra kommunedirektør. Virksomhetsledere kan så videredelegere ansvar og myndighet til 
avdelingsledere, dersom dette er nødvendig for en «effektiv og rasjonell» drift. 

Asker kommune benytter seg av den digitale løsningen for delegeringsreglement «KF Delegering», og denne 
inneholder en oversikt over hvem som er bemyndiget til og ansvarlig for å utøve offentlig myndighet i henhold til 
ulike relevante regelverk på vegne av kommunen. 

Det gjennomføres i 2022 en egen forvaltningsrevisjon av fullmakter og delegering i Asker kommune. Vi har likevel 
også i denne forvaltningsrevisjonen spurt ledere om de opplever at det foreligger tydelige beskrivelser av hvilke 
fullmakter/ansvar de har som leder, ettersom tydelighet rundt dette er en viktig forutsetning for internkontroll. 
Se Figur 17 under.  

Figur 17: I hvilken grad opplever du at det foreligger tydelige beskrivelser av hvilke fullmakter/ansvar du har som 
leder? (Ledere, n=247) 

 

Et klart flertall av ledere opplever at det i stor/svært stor grad foreligger tydelige beskrivelser av hvilke 
fullmakter/ansvar de har som leder. Det er samtidig en betydelig andel (nær 1 av 5) som svarer i noen grad. Ledere 
som svarte i noen/liten/svært liten grad på dette spørsmålet fikk mulighet til å utdype svaret sitt. I fritekstfelt 
pekes det blant annet på at det ikke alltid er tydelig fordelt ansvar mellom eksempelvis virksomhetsleder og 
avdelingsleder, flere peker på at det mangler stillingsbeskrivelser eller andre dokumenter som beskriver 
ansvar/fullmakter utover generell delegering, samt at ansvaret kan være delegert i praksis uten at dette er 
formalisert eller fremkommer skriftlig noe sted. Noen peker også på at det er vanskelig å finne informasjon og at 
de er usikre på hvilke fullmakter de har.  

I intervju blir det pekt på at dokumenter som kommunedirektørens oppdragsbrev, virksomhetsstyring i Asker 
kommune, delegeringsreglementet, lederavtaler mv. til sammen utgjør et solid grunnlag for å gi ledere oversikt 
over hva som er deres ansvarsområder, forventninger til deres arbeid og muligheter de har innenfor sin 
virksomhet.  

Ansatte ble i spørreundersøkelsen spurt om de opplever at det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver 
internt i egen enhet og mellom egen enhet og andre enheter i kommunen. Svarene fremgår av Figur 18 under. 
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Figur 18: I hvilken grad opplever du at det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver ... (Ansatte, n = 1115, 
1104) 

 

Det er en større andel ansatte som opplever at det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver intern i egen 
enhet enn mellom egen enhet og andre enheter i kommunen. Tjenesteområdet medborgerskap har den laveste 
andelen ansatte som opplever at det i stor eller svært stor grad er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver både 
internt i enheten (58 prosent) og på tvers i kommunen (34 prosent). 

I intervju blir det pekt på at medborgerskap er et nytt tjenesteområdet, og at det er en innovativ måte å organisere 
kommunale tjenester på som få andre kommuner i landet har. Ledelsen viser til at kommunen har en ambisjon 
om å gå fra å være en «service-kommune» til å bli en «samskapningskommune», hvor samskapningskommunen 
flytter fokuset utover for å finne løsninger i samarbeid med innbyggerne. Det blir vist til at det kan være 
utfordrende å kommunisere denne måten å arbeide på til medarbeidere, og at de i oppbyggingen av dette 
tjenesteområdet har brukt mye tid på å få på plass felles prosesser og en felles forståelse av hva medborgerskap 
og «samskapning» betyr for måten de jobber på. Det blir vist til at det også har vært mye oppmerksomhet på å 
jobbe på tvers av virksomheter, og at det har vært krevende å bygge opp disse strukturene på tvers i 
tjenesteområdet. 

De ansatte ble også spurt i hvilken grad de opplever at det er tydelig hvilke oppgaver de har ansvar for i jobben 
sin. Figur 19 viser svarene. 

17%

7%

51%

36%

24%

32%

4%

9%

3% 4%
1%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

...internt i din enhet? ... mellom din enhet og andre enheter i kommunen?

I svært stor grad I stor grad I noen grad I liten grad I svært liten grad Vet ikke



Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering 

38 
 

Figur 19: I hvilken grad opplever du at det er tydelig hvilke oppgaver du har ansvar for i jobben din? (Ansatte, n = 
1116) 

 

Et klart flertall av ansatte svarer at de opplever at det i stor/svært stor grad er (83 prosent) er tydelig hvilke 
oppgaver de har ansvar for i jobben sin. Kun 2 prosent svarer i liten eller svært liten grad på dette spørsmålet. Det 
er ingen betydelige forskjeller mellom hvordan ansatte fra ulike tjenesteområder svarer på dette spørsmålet. 

I fritekstfelt i spørreundersøkelsen er det flere som skriver at de enten ikke har en skriftlig 
stillingsbeskrivelse/arbeidsinstruks, eller at de opplever at den de har er mangelfull og ikke tydelig nok på hva som 
er deres rolle og forventninger til ansattes mål- og resultatoppnåelse. 

4.4.2 Vurdering 

En viktig forutsetning for internkontrollen er at ansvar og oppgaver i kommunen er tydelig fordelt. Det er 
utarbeidet sentrale dokumenter som skal tydeliggjøre ansvar og oppgaver, blant annet gjennom 
delegeringsreglementet og lederavtaler. Undersøkelsen viser også at et klart flertall både ledere og ansatte 
opplever at det i stor grad er tydelig hvilke ansvar og oppgaver de skal ivareta. Samtidig er det en betydelig andel 
som ikke opplever at det er en tilstrekkelig tydelig fordeling av oppgaver og oppgaver internt i egen enhet og 
mellom enheter i kommunen. Også her er det imidlertid variasjoner mellom tjenesteområder, som kan indikere 
at utfordringen er større i enkelte tjenesteområder enn andre. Innenfor tjenesteområde medborgerskap – som 
også er pekt på å være en ny måte å organisere kommunale tjenester på - er det en lavere andel ansatte som 
opplever god fordeling av oppgaver både internt og mellom enheter. Manglende tydelighet rundt hvilket ansvar 
den enkelte leder, medarbeider og avdeling har, eller manglende klarhet i hvilke oppgaver det er forventet at den 
enkelte følger opp, medfører risiko for at det er områder og oppgaver som ikke blir tatt tilstrekkelig eierskap til og 
som dermed ikke blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  

Asker kommune er en relativt ny kommune og det kan fortsatt være behov for å trekke opp grenseoppganger og 
harmonisere tjenester mellom avdelinger og tjenesteområder. Flere ansatte peker på manglende 
stillingsbeskrivelser/arbeidsinstrukser og/eller manglende tydelighet rundt hva som er deres ansvar og oppgaver. 
Selv om dette utgjør en liten del av kommunens ansatte, kan kommunen vurdere om det for enkelte 
områder/oppgaver er behov for tydeligere formalisering av ansvar og oppgaver.  Revisjonen vil også vise til vår 
vurdering i kapittel 4.3.2 der vi peker på at det bør arbeides med å gjøre virksomhetsplaner kjent for de i ansatte 
i større grad. Dette kan bidra til å gjøre ansatte bedre kjent med sentrale oppdrag, mål og tiltak både for 
virksomheten de arbeider i og for kommunen samlet.  
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5 Risikovurderinger 
5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Er internkontrollen basert på systematiske og regelmessige risikovurderinger? Under dette:  

• I hvilken grad blir det gjennomført risikovurderinger som del av internkontrollen i kommunen, og dekker 
risikovurderingene alle tjenesteområdene40 i kommunen?  

• I hvilken grad er det etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene og følges risikovurderinger opp 
med risikoreduserende tiltak og etterfølgende kontrollaktiviteter?  

5.2 Revisjonskriterier 

Risikovurderinger er et sentralt element i internkontrollen. Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk 
gjennomgang av tjenester for å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for 
manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller 
utilfredsstillende kvalitet i tjenestene. Hensikten er å kunne identifisere og følge opp risikoer med 
risikoreduserende tiltak. Ifølge KMDs veileder om internkontroll vil «en internkontroll som er systematisk og basert 
på risikovurderinger og lokale tilpasninger gi en bedre, mer effektiv og målrettet internkontroll».41 

Ifølge kommunelovens § 25-1, andre ledd, skal internkontrollen være systematisk og tilpasses blant annet 
virksomhetens risikoforhold. Risikovurderinger er derfor sentrale etter internkontrollbestemmelsens andre ledd, 
og det skal gjøres konkrete analyser og vurderinger av hva som er sannsynligheten for brudd på lover og forskrifter, 
og konsekvensene dette eventuelt kan ha.42 KMDs veileder om internkontroll påpeker at risikovurderinger må 
gjøres både samlet for kommunen som helhet, men også innen de enkelte sektorene i kommunen. Hvordan 
internkontrollen innrettes, og dens omfang, må avgjøres basert på en vurdering av risiko og behov innen den 
enkelte delen av virksomheten. Kommunen må selv vurdere hvilke områder som har større risiko for avvik, og det 
er spesielt viktig med internkontroll på de områdene med høy risiko for avvik eller hvor konsekvenser av avvik er 
store.43 

Kommuneloven inneholder ikke konkrete krav til hvordan risikovurderinger skal gjennomføres eller hvilken 
metodikk som skal brukes, men som tidligere nevnt angir § 25-1 andre ledd at internkontrollen skal være 
systematisk, og risikovurderingene bør dermed gjennomføres på en systematisk måte. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Datagrunnlag 

5.3.1 Gjennomføring av risikovurderinger som del av internkontrollarbeidet 

System og rutiner for gjennomføring av risikovurderinger 

Virksomhetsstyringen i Asker kommune skal baseres på risikostyring, og risikovurderinger skal benyttes for å 
kartlegge og dokumentere risikobildet i kommunen.44 

I kommunedirektørens oppdragsbrev står det at alle virksomheter skal gjennomføre ROS-analyse i 
kvalitetssystemet Simpli som oppstart på arbeidet med virksomhetsplan. Blant annet skal det gjennomføres 
workshops med ROS-analyser i alle ledergrupper. 

Prosessen for å gjennomføre risikovurderinger er beskrevet i kvalitetssystemet Simpli, og går frem av Figur 20 
under. I Simpli kommer det blant annet frem at hensikten med ROS-analysen er «å avdekke områder der det kan 

 
40 Tjenesteområdene er som følger: administrasjon og ledelse, oppvekst, velferd, samfunnstjenester, samfunnsutvikling og medborgerskap 
41 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 12. Publisert 
13.10.2021. 
42 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 13. Publisert 
13.10.2021. 
43 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 13. Publisert 
13.10.2021. 
44 Asker kommune (2019): Virksomhetsstyring i Asker kommune, s. 36 
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være usikkerhet knyttet til å nå mål, overholde lover og regler, gjennomføre politiske vedtak og overholde 
økonomiske rammer, som igjen kan få konsekvenser for tjenestekvaliteten til brukerne.»45 

Figur 20: Prosessen for risiko og sårbarhetsanalyse i kvalitetssystemet Simpli. 

 

Ifølge prosessbeskrivelsen i kvalitetssystemet Simpli, skal det som et grunnlag for å gjennomføre risikovurderinger 
først legges inn informasjon om relevante forhold og krav (som lovverk og forskrifter).  

Alle risikoer skal vurderes langs to akser: Sannsynlighetsgrad og konsekvensgradering. Begge skal vurderes på en 
skala fra 1 til 5.46  

I tillegg til prosessbeskrivelsen i Simpli, som er beskrevet over, finnes det en egen modul for å legge inn de faktiske 
risikovurderingene i Simpli. I denne modulen kan man både legge inn risikovurderinger, og ta ut 
analyser/oversikter over hvilke risikoer som er lagt inn på ulike nivåer. Det samlede risikobilde i kommunen samles 
i en felles matrise, slik som den som er avbildet i Figur 21 under.47  

Figur 21: Skjermbilde av risikomatrise av totale risikovurderinger i Asker kommune. 

 

I intervju blir det pekt på at en utfordring med systemet er at det ikke skiller mellom risikoer på ulike 
(prosess)nivåer. På den måten blir alle risikoer som er vurdert «høyt» likestilt med hverandre, selv om noen 
prosesser er mindre vesentlige enn andre. Dette arbeides det nå med å avklare hvordan man skal håndtere. Et 
foreløpig utgangspunkt er at risikoer må vurderes der prosessene ligger, og at risikoer som har en 
alvorlig/betydelig karakter må løftes til et høyere nivå. De risikoene som er klassifisert som høye per i dag er høye 
på det nivået risikovurderingen er gjennomført på, men det er ikke nødvendigvis dette som er de høyeste risikoene 
på kommunenivå.  

Det blir også vist til at grad av sannsynlighet og konsekvens for den samme risikoen kan vurderes ulikt ut ifra hvem 
som gjør vurderingen. Noen med god kjennskap til en prosess vil kanskje vurdere risikoen på en annen måte enn 

 
45 Asker kommune (2022): Risiko- og sårbarhetsanalyse i Simpli. 
46 Sannsynlighetsgrad skal vurderes ut ifra spørsmålet «Hvor stor sannsynlighet er det for at trusselen inntreffer?», på en skala fra 1 (lite 
sannsynlig) til 5 (svært sannsynlig), og konsekvens skal vurderes ut ifra spørsmålet «Hvor alvorlige vil konsekvensene/skaden kunne være?», 
på en skala fra 1 (liten konsekvens (dette lever vi godt med)) til 5 (Svært stor konsekvens (katastrofal)). Det er også presisert at dersom 
konsekvensen er at lover/forskrifter ikke blir fulgt, så skal denne konsekvensen alltid settes til 5.46 Den totale risikoen finner en ved å 
multiplisere sannsynlighetsgraderingen med konsekvensgraderingen. I tillegg er det også mulig å legge inn en positiv risiko/muligheter. 
Denne «mulighetsgradvurderingen» gjøres på en skala fra 1 «veldig lav positiv» til 5 «veldig høy positiv». 
47 I øvre venstre hjørne av matrisen som omhandler trusler («threats») ligger risikoer som har blitt vurdert til 25, altså høyest sannsynlighet 
og høyest konsekvens, og i nedre høyre hjørne av samme matrise ligger risikoer som er blitt vurdert på 1, altså lavest mulig nivå. Verktøyet 
gir også mulighet for å ta ut analyser/risikomatriser som omhandler risikoer innen spesifikke tjenesteområder. Via dette analyseverktøyet er 
det dermed mulig å klikke seg inn på de ulike risikonivåene (fra 1 til 25) for å se hvilke konkrete risikoer som er blitt lagt inn på de ulike 
nivåene. Det gir for eksempel mulighet for enklere å få en oversikt over hvilke risikoer som er markert med rødt, altså hvor det er høy 
sannsynlighet og høy konsekvens, og å få en oversikt over disse – både overordnet i kommunen og innen det enkelte tjenestenivå. 
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noen som sitter lenger unna. Det blir pekt på at det å gjøre gode vurderinger av risiko er en øvelse som krever noe 
mer modning. Det blir vist til at det også er variasjoner mellom ulike områder i kommunen når det kommer til hvor 
mye erfaring de har med å gjennomføre risikovurderinger. Områder i kommunen med nær tilknytning til 
beredskap, som for eksempel vann og avløp, har gjerne mer erfaring med gjennomføring av risikoanalyser enn 
områder som jobber mer administrativt. 

Opplæring og veiledning i gjennomføring av risikovurderinger 

Under modulen for risikovurderinger i Simpli finnes en rekke vedlegg som veiledning til å gjennomføre ROS-
analyser.48 I Simpli er det også lenket til en rekke e-læringer om hvordan en skal bruke Simpli for å legge inn 
risikovurderinger.49  

I flere intervju blir det pekt på at systemet for å gjennomføre risikovurderinger er en stor forbedring fra systemet 
kommunen har benyttet tidligere, som var basert på Excel-skjemaer. Det påpekes at systemet i større grad legger 
til rette for oppfølging av tiltak på bakgrunn av risikovurderingene. Det påpekes likevel at det kan være høy 
brukerterskel for å legge inn risikovurderinger i kvalitetssystemet, særlig ved første gangs bruk eller ved 
registrering av nye risikoer. I tillegg til veiledning og e-læringer som er utarbeidet (se omtale over) har alle 
virksomhetsledere fått tilbud om en gjennomgang i bruk av systemet fra seksjon for virksomhetsstyring. 
Revisjonen får opplyst at det også gjentas ofte i kommunikasjon ut mot virksomhetene at ledere og ansatte som 
har behov for veiledning og bistand kan ta kontakt med seksjonen for hjelp.  

Ledere fikk i spørreundersøkelsen spørsmål knyttet til opplæring, veiledningsmateriale og bistand/veiledning til å 
gjennomføre risikovurderinger. Svarene fremgår av Figur 22 under, som viser andelen ledere som har svart i svært 
stor eller i stor grad på spørsmålene sammenlagt. Figuren viser at det er en større andel ledere som opplever at 
de får nødvendig bistand/veiledning til å gjennomføre risikovurderinger ved behov (51 prosent), enn de som 
opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i hvordan en skal gjennomføre risikovurderinger i kvalitetssystemet (34 
prosent) eller at det foreligger tilstrekkelig veiledningsmateriell for dette (36 prosent). 

Figur 22: I hvilken grad opplever du ... Andel som har svart i svært stor grad eller i stor grad (Ledere, n = 246 – 247) 

 

Gjennomføring av risikovurderinger 

Seksjon for virksomhetsstyring følger opp og sikrer at alle virksomheter gjennomfører årlige risikovurderinger. For 
2021 viste seksjonens gjennomgang at 36 av 85 virksomheter ikke gjennomførte risikovurderinger i modulen i 
kvalitetssystemet. Revisjonen får opplyst at dette ble fulgt opp gjennom opplæring og informasjon. Det blir videre 

 
48  Blant annet et eget dokument «Veiledning ROS» som er en teknisk veiledning til hvordan man legger inn ROS-analyser i Simpli, og en 
power point-presentasjon «hjelpefoiler risikovurderinger» som inneholder noen generelle tips til gjennomføring av risikovurderinger, samt 
råd som er spisset inn mot det enkelte tjenesteområde. 
49 Dette er e-læringer utarbeidet av seksjon for virksomhetsstyring, og viser konkret (via skjermopptak) hvordan ulike deler av 
risikovurderingene skal legges inn i risikomodulen i Simpli. Det er også lenket til KS-veilederen «Orden i eget hus» om internkontroll. 
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opplyst at 31 av de 36 virksomhetene som ikke gjennomførte risikovurdering i kvalitetssystemet i 2021 har gjort 
dette i 2022, noe som viser at tiltakene har gitt effekt. 

Revisjonen spurte også ledere gjennom spørreundersøkelsen om det ble gjennomført skriftlige risikovurderinger 
som del av internkontrollen i deres enhet i 2020, 2021 og så langt i 202250. Som går frem av Figur 23 under, svarer 
flertallet ja, og det er en økning i andel respondenter som svarer ja fra 2020 (72 prosent) til 2021 (82 prosent). En 
svært liten andel ledere (3 prosent) svarer nei på dette spørsmålet, mens en noe større andel svarer vet ikke. 

Figur 23: Er det gjennomført skriftlige risikovurderinger som del av internkontrollen i din enhet i ... (ledere, n = 
238, 242, 243) 

 

Videre ble ledere spurt om de gjennomfører risikovurderinger i kvalitetssystemet Simpli eller på andre måter. På 
dette svarer litt over halvparten (55 prosent) at de gjennomfører risikovurderingene i Simpli, litt over en tredjedel 
(37 prosent) svarer at de bruker både kvalitetssystemet og andre måter, mens 8 prosent oppgir at de gjennomfører 
risikovurderinger på andre måter. Det er kun ledere fra tjenesteområdene oppvekst, velferd og samfunnstjenester 
som svarer at de gjennomfører risikovurderinger på andre måter enn gjennom kvalitetssystemet. Av disse 
respondentene, oppgir flere i fritekst at de benytter seg av skjema som er lagret lokalt på PC for å gjennomføre 
risikovurderinger. Noen peker på at de ikke har fått opplæring i hvordan de skal bruke Simpli for å gjøre 
risikovurderinger, og at de derfor fortsatt gjennomfører ROS-analyser etter «gammel» metode. 

Ansatte ble også spurt om de er kjent med om det er gjennomført risikovurderinger i enheten de jobber i. På dette 
spørsmålet svarer litt over halvparten, ca. 57 prosent, ja, et mindretall på ca. 15 prosent svarer nei, og litt under 
en tredel, ca. 28 prosent, svarer vet ikke. Dersom en ser på andelen som svarer ja på spørsmålet fordelt på 
tjenesteområde, kommer det frem at det er en noe større andel ansatte innen administrasjon og ledelse og innen 
samfunnstjenester som er kjent med at det er gjennomført risikovurderinger. Samfunnsutvikling har den laveste 
andelen ansatte som har svart ja (43 prosent), og en betydelig andel av ansatte innen dette tjenesteområdet har 
svart vet ikke på spørsmål om de er kjent med at det er gjennomført risikovurderinger i deres enhet (nesten 40 
prosent) 

Tema for risikovurderinger 

Kommunedirektøren fastsetter i oppdragsbrevet fokusområder for risikovurderinger. For 2021 var det valgt ut tre 
fokusområder: 

• Samfunnssikkerhet og beredskap 

• Harmonisering og forsvarlige tjenester 

• Økonomi, ressursstyring og ressursbruk 

Revisjonen får opplyst at fokusområdene for risikovurderinger i virksomhetene er basert på kommunens 
overordnede risikoanalyse. Det blir pekt på at man i utgangspunktet burde risikovurdere alle arbeidsprosesser, 

 
50 Spørreundersøkelsen var åpen for svar i mars og april 2022. 
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men at dette er krevende i praksis. Revisjonen får opplyst at man derfor har valgt ut noen sentrale områder som 
det er viktig at hver virksomhet prioriterer å risikovurdere. En førstegangsanalyse av risiko blir pekt på å være mer 
omfattende enn en revidering som kan gjøres i neste runde, og det blir vist til at dette arbeidet trolig blir noe 
mindre arbeidskrevende etter hvert. 

Kommunedirektøren opplyser i intervju om at det gjennomføres en årlig ROS-analyse på overordnet nivå for 
kommunen. En rådgiver fra seksjon fra virksomhetsstyring fasiliteter prosessen med å kartlegge hva som er de 
store og alvorlige risikoene med mulig stor konsekvens for organisasjonen. Dette baserer seg på informasjon fra 
kommunaldirektørene om hva som er vesentlige risikoområder innen deres tjenesteområder. Det blir pekt på at 
de store risikoene innen kommunens ordinære drift som regel kommer godt frem gjennom ledelsens 
gjennomgang (ledelsens gjennomgang blir nærmere omtalt i kapittel 8).  

Kommunedirektøren peker på at de har hatt fokus på noen særskilte risikoområder utover pandemien de siste to 
årene. Dette inkluderer samfunnssikkerhet og beredskap, risiko for korrupsjon, risiko innen økonomi/anskaffelser 
og habilitet innen forvaltningen/saksbehandling. Videre viser han til at risikoen for at ansatte blir utsatt for vold 
og trusler er et stadig gjenvendende tema i flere av kommunens tjenester. 

I tillegg til de felles risikoene som skal vurderes i henhold til kommunedirektørens oppdragsbrev, kan alle 
direktører legge ut egne risikoer for vurdering som gjelder eget tjenesteområder. I tillegg kan den enkelte 
virksomhet også legge inn egne risikoer om det er noe de ønsker å vurdere.51 Det kan altså risikovurderes på tre 
nivåer: Nivå 0, som er kommunedirektørens risikoliste (vist til over), nivå 1, som er tjenesteområdets samlede 
risikoliste, og nivå 2, som er virksomhetens risikoliste. I forbindelse med verifisering av rapporten blir det pekt på 
at det i tillegg kan risikovurderes i fagaksen (for eksempel HMS, flyktninger, IKT system etc.). 

Ledere ble i spørreundersøkelsen bedt om å oppgi på hvilke områder det er gjennomført risikovurderinger. 
Svarene fremgår av Tabell 4 under, som viser område/tema for risikovurderinger som størst andel respondenter 
har svart ja til at de har gjennomført, i synkende rekkefølge. Flest oppgir altså at de har gjennomført 
risikovurderinger knyttet til HMS (90 prosent), informasjonssikkerhet (87 prosent) og 
samfunnssikkerhet/beredskap (82 prosent). Færrest oppgir at de har gjennomført risikovurderinger knyttet til 
korrupsjon og misligheter (27 prosent). 

Tabell 4: På hvilke områder er det gjennomført risikovurderinger? (Ta utgangspunkt i perioden fra 2020 og frem 
til i dag), (Ledere, n = 206 – 213) 

Tema for risikovurderingen Andel som har 
svart ja 

HMS 90% 

Informasjonssikkerhet 87% 

Samfunnssikkerhet/beredskap 82% 

Økonomi, ressursstyring og ressursbruk 71% 

Kvaliteten på tjenestene 71% 

Måloppnåelse 58% 

Andre tema 56% 

Etterlevelse av lovverket for tjenestene/virksomheten 55% 

Harmonisering av tjenester etter kommunesammenslåing 51% 

Korrupsjon og misligheter 27% 

 

5.3.2 Oppfølging av risikovurderinger 

I kvalitetssystemet er det beskrevet at risikoer som blir gradert over 10, skal følges opp med tiltak. Dette kan 
omfatte både forebyggende og risikobegrensende tiltak. Videre fremgår det at det må settes en frist for når tiltaket 
skal være gjennomført, og det må oppføres hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltaket. Som del av 

 
51 Asker kommune (2022): Risiko- og sårbarhetsanalyse i Simpli. 
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etterkontrollen av risikovurderinger, må det også gjøres en vurdering av om tiltaket har hatt ønsket effekt og om 
risikoen er blitt redusert etter gjennomføring av tiltaket. Resultatet av etterkontrollen skal fylles inn under 
«forbedringseffekt av tiltak» i risikovurderingen. Dersom det har vært ingen eller liten effekt av tiltaket, må en 
enten akseptere restrisiko eller vurdere behov for nye/andre tiltak. Restrisiko eller forbedringseffekt av tiltaket må 
kommenteres i risikovurderingen, og skal følges opp i lederdialog, halvårssamtale eller ledelsens gjennomgang. 

Systemet sender også ut påminnelser om å følge opp tiltakene. 

I spørreundersøkelsen ble lederne spurt i hvilken grad risikoer som er identifisert blir fulgt opp med 
tiltak/kontrollaktiviteter for å redusere risikoen. Svarene går frem av Figur 24 under, som viser at litt over en tidel 
(12 prosent) har svart i svært stor grad, mens de fleste respondenter har svart i stor grad (47 prosent) eller i noen 
grad (30 prosent). En liten andel på 2 prosent har svart henholdsvis i liten grad eller i svært liten grad. 

Figur 24: I hvilken grad blir risikoer som er identifisert fulgt opp med tiltak/kontrollaktiviteter for å redusere 
risikoen? (Ledere, n = 245) 

 

Alle ledere som svarte at de i noen, i stor eller i svært stor grad følger opp identifiserte risikoer med 
risikoreduserende tiltak, ble bedt om å beskrive hvilke tiltak/kontrollaktiviteter som er satt i verk. Mange beskriver 
her tiltak/kontrollaktiviteter knyttet til revidering/utforming av rutiner, opplæring av nyansatte og interne 
opplæringstiltak, avviksoppfølging og hyppigere møtevirksomhet med personal og i ledergruppe. 
Endring/utforming av rutiner er kontrolltiltaket som er hyppigst nevnt, og mange peker på at de i forbindelse med 
arbeid med rutiner også innfører sjekklister for bruk i arbeidet, og at de arbeider med harmonisering av rutiner på 
tvers av avdelinger/enheter. Videre er det også mange som nevner opplæring av ansatte som et viktig tiltak i 
arbeidet med å følge opp identifiserte risikoer. Flere viser også til at oppfølging av innmeldte avvik, for eksempel 
gjennomgang av avviksrapporter i felles personal- og/eller ledermøter er sentrale kontrolltiltak. I tillegg er det 
enkelte som peker på at de gjennomfører stikkprøvekontroller, at de gjør analyse av statistikk knyttet til drift og 
at det blir gjort omorganiseringer av personalet internt for å arbeide med identifiserte risikoer. 

I spørreundersøkelsen ble alle ansatte som svarte ja på spørsmål om de er kjent med at det gjennomføres 
risikovurderinger i sin enhet, også stilt et oppfølgingsspørsmål om i hvilken grad de opplever at risikovurderinger 
blir fulgt opp med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Svarene fremgår av Figur 25.  
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Figur 25: I hvilken grad opplever du at oppfølging av risikovurderinger blir fulgt opp med tilstrekkelige 
risikoreduserende tiltak? (n = 623) 

 

Nær halvparten av de ansatte (til sammen 48 prosent) har svart at de enten i svært stor eller i stor grad opplever 
at risikovurderinger blir fulgt opp med tilstrekkelige tiltak. Samtidig svarer en tredjedel at de i noen grad opplever 
dette, samt også til sammen 8 prosent som svarer i liten/svært liten grad.  Svarfordelingen mellom de ulike 
tjenesteområdene er nokså lik, men innen tjenesteområdet samfunnsutvikling er det en høyere andel ansatte enn 
i andre tjenesteområder som svarer at de opplever at risikovurderinger bare i liten eller i svært liten grad følges 
opp med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. 

De som svarte at de enten i noen eller i liten/svært liten grad opplever at risikovurderinger blir fulgt opp med 
tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, ble bedt om å utdype dette i fritekstsvar. Her er det flere som skriver at de 
opplever at det er stort fokus på å gjennomføre risikovurderinger rent praktisk, men at det er lite oppmerksomhet 
på oppfølging av disse og lite ressurser satt av for å følge opp med tiltak. Blant annet blir det pekt på at man 
gjentatte ganger har bedt ledelsen om tilbakemeldinger på konkrete risikovurderinger som er blitt gjennomført, 
blant annet for å få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt, men at man opplever at ledelsen ikke svarer på 
henvendelsene og at oppfølgingen blir nedprioritert. Noen beskriver ROS-analyser som skrivebordsøvelser en «må 
gjennom», og etterlyser tilbakemeldinger fra ledelsen om hvordan disse faktisk blir fulgt opp med konkrete tiltak. 
Det er også enkelte som forteller at de 
opplever at for mye ansvar for å finne 
passende tiltak er lagt på de ansatte, og at 
ledelsen ikke gir noen retning for hvordan en 
skal tilnærme seg risikoene som er 
identifisert eller hvordan en skal utforme 
risikoreduserende tiltak som treffer disse 
godt. Andre etterlyser at ansatte i større grad 
involveres i utformingen av risiko-
vurderingene og tiltakene. 

 

5.4 Vurdering 

Ifølge kommunelovens § 25-1, andre ledd, skal internkontrollen være systematisk og tilpasses blant annet 
virksomhetens risikoforhold. Risikovurderinger er derfor sentrale etter internkontrollbestemmelsens andre ledd, 
og det skal gjøres konkrete analyser og vurderinger av hva som er sannsynligheten for brudd på lover og forskrifter, 
og konsekvensene dette eventuelt kan ha. Undersøkelsen viser at Asker kommune har etablert system og rutiner 
for å gjennomføre risikovurderinger, samt etablert både veiledningsmateriell, opplæringstiltak og tiltak for å sikre 
at alle virksomheter gjennomfører risikovurderinger. Revisjonen vurderer dette som positivt. Revisjonen mener 
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Lite ressurser er allokert til å følge opp med 
risikoreduserende tiltak. Jeg opplever at arbeid med 
risikovurdering ses på som en pålagt øvelse som må 
gjennomføres, mer enn et nyttig tiltak som kan være til 
hjelp i virksomhetsstyringen. – Ansatt i 
spørreundersøkelsen 
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likevel at det fortsatt er en vei å gå for å sikre at det blir gjennomført risikovurderinger på alle sentrale områder 
og at risikovurderingene i praksis gir viktig styringsinformasjon som grunnlag for forbedringsarbeidet i kommunen:    

• Flere peker på at det er behov for mer øvelse i organisasjonen når det gjelder risikovurderinger, men at 
man i utgangspunktet har fått på plass en god struktur.  

• Videre viser undersøkelsen av kvalitetssystemets funksjon for å aggregere risikoer ikke fungerer optimalt 
ettersom det ikke hensyntar nivået risikoen er vurdert på – det som fremkommer som de «mest 
alvorlige» risikoene i den samlede risikomatrisen er ikke nødvendigvis de mest alvorlige risikoene på 
kommunenivå. Dette er et forbedringsområde kommunen selv er godt kjent med og det arbeides med å 
finne løsninger på dette.   

• Selv om det både finnes skriftlige veiledninger, e-læringskurs og tilbud om konkret bistand fra seksjon 
for virksomhetsstyring er det fortsatt en betydelig andel ledere som opplever manglende opplæring i 
hvordan de skal gjennomføre risikovurderinger i kvalitetssystemet. Revisjonen mener kommunen bør 
undersøke nærmere hvilket opplæringsbehov lederne har. Basert på behovet kan kommunen ev. 
vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre felles lederopplæring på dette området.   

• Det varierer i hvilken grad virksomhetene gjennomfører risikovurderinger, herunder på hvilke 
områder/tema det blir gjennomført risikovurderinger samt også hvordan risikovurderingene blir 
gjennomført. Revisjonen merker seg at det blant annet i langt større grad gjennomføres 
risikovurderinger knyttet til HMS, enn av tjenestekvalitet, harmonisering av tjenester etter 
kommunesammenslåingen og korrupsjon og misligheter.  Revisjonen mener det i enda større grad bør 
følges opp fra ledelsen at virksomhetene må gjennomføre risikovurderinger av alle sentrale deler av 
driften.  

• Revisjonen mener at undersøkelsen indikerer at ansatte i for liten grad involveres i eller får informasjon 
om arbeidet med risikovurderinger og hva som er identifisert som risikoområder. I enkelte 
tjenesteområder er det en betydelig andel ansatte som ikke kjenner til at det er gjennomført 
risikovurderinger. Ansatte kan ha viktig informasjon om risikoforhold i virksomhetene, og det bør følgelig 
etterstrebes at ansatte er involvert i eller får komme med innspill til risikovurderingene.  

• Gjennom kvalitetssystemet er det funksjonalitet og rutiner som innebærer at det skal iverksettes 
risikoreduserende tiltak ved risikoer som er gradert over et visst nivå. Samtidig indikerer undersøkelsen 
at risikovurderinger i praksis ikke alltid blir fulgt godt nok opp, og svarene i spørreundersøkelsen indikerer 
at det også på dette området er variasjon. I tjenesteområdet samfunnsutvikling er det en større andel 
ansatte enn i andre tjenesteområder som i liten grad opplever at risikovurderinger i tilstrekkelig grad blir 
fulgt opp. Revisjonen vil påpeke viktigheten av at lederne ikke bare identifiserer risikoer, men også 
iverksetter tiltak for å redusere den. I noen prosesser vil det likevel ikke være mulig å fjerne all risiko, og 
det kan være nødvendig å akseptere en viss restrisiko. I begge tilfeller bør det uansett være en 
kommunikasjon og dialog om dette mellom ledere og ansatte i den enkelte enhet.   
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6 Prosedyrer og rutiner for sentrale 
oppgaver  

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstillinger med underproblemstillinger: 

• Har kommunen og rutiner/prosedyrer for sentrale arbeidsprosesser og blir disse evaluert? Under dette:  
a. I hvilken grad er det utarbeidet skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser og oppgaver i 

tjenesteområdene/enhetene? 
b. I hvilken grad er det lagt til rette for at ansatte blir kjent med og får tilgang til system og rutiner på 

sin arbeidsplass? 
c. I hvilken grad blir rutinene holdt oppdatert og evaluert ved behov? 

 

• I hvilken grad er det etablert tilfredsstillende kontrollaktiviteter for å sikre at rutinene etterleves?52 

6.2 Revisjonskriterier 

Kommuneloven § 25-1 tredje ledd bokstav b stiller krav til at kommunedirektøren skal ha nødvendige rutiner og 
prosedyrer. Lovens forarbeider viser til at hva som er nødvendige rutiner vil være avhengig av en konkret 
vurdering, men kan ses i sammenheng med blant annet en vurdering av risiko for avvik.53 Formålet med en rutine 
eller prosedyre er å sikre regeletterlevelse, og disse må derfor tilpasses etter det området de skal gjelde for og 
risikoen innen det gitte området. 

I kommunelovens § 25-1 tredje ledd bokstav d står det at kommunedirektøren skal dokumentere internkontrollen 
i den formen og det omfanget som er nødvendig. 

Lovens forarbeider sier at rutinene kan være både muntlige og skriftlige, men viser også til at 
dokumentasjonskravet i bokstav d vil ha innvirkning på i hvilken grad rutinene skal skriftliggjøres.54 Ifølge KMDs 
veileder om internkontroll vil skriftliggjøring av rutiner ofte være nødvendig som følge av en helhetlig tolkning av 
internkontrollkravet i loven.55 Forarbeidene sier også at kravet om rutiner og prosedyrer medfører at disse «må 
gjelde for virksomheten, gjøres kjent og være tilgjengelige».56 Dette medfører at rutinene skal gjelde for 
virksomheten i praksis, og må gjøres kjent og tilgjengelig for de som har behov for å vite om dem. 

Et prinsipp som legges til grunn er at ledelsen skal etablere rutiner og retningslinjer som inngår som en del av den 
daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av enheten, og skal gjøre 
det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. COSO advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette 
å omgå, og kan være kostnadskrevende for organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell.  

Kommuneloven §25-1 tredje ledd bokstav e stiller også krav til at kommunedirektøren evaluerer og ved behov 
forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. Det stilles ingen konkrete krav til hvordan eller 
hvor ofte evalueringen skal gjøres, men rutiner og prosedyrer skal forbedres ved behov. KMDs veileder om 
internkontroll viser til at kommunen har en del handlingsrom for å selv avgjøre hvordan og hvor ofte de evaluerer 
rutiner og prosedyrer, men peker samtidig på at det må gjøres en evaluering av behovet for oppdatering og 
forbedring med jevne mellomrom. I lovens forarbeider understrekes også sammenhengen mellom evaluering og 
forbedringsarbeid, og det står at «Evaluering og forbedring er viktig i arbeidet med internkontroll for å sikre 
systematisk oppfølging og utvikling som til enhver tid er tilpasset kommunens virksomhet. Dette vil også bidra til 
langsiktig læring og utvikling i kommunens arbeid med tjenesteyting og med internkontrollen.»57 Også COSO 
anbefaler at ledelsen ved jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. 

 
52 Denne problemstillingen stod opprinnelig som en egen hovedproblemstilling, men er flyttet til kapittel 6 for å få en best mulig 
presentasjon av data. 
53 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
54 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
55 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 16. Publisert 
13.10.2021. 
56 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
57 Prop. 46 L (2017-2018), s. 274. 
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Etter COSO-rammeverket er «kontrollaktiviteter» de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i den 
daglige driften for å sikre at organisasjonen oppnår sine mål, sikrer etterlevelse av regelverk, retningslinjer og krav 
til tjenesteutførelse og håndterer risikoer avdekket i risikovurderinger. Kontrollaktiviteter finnes på alle nivå i 
organisasjonen, og kan være både forebyggende og undersøkende/oppdagende. 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

6.3 Datagrunnlag  

6.3.1 Rutiner for sentrale arbeidsprosesser og oppgaver i tjenesteområdene/enhetene 

Som omtalt innledningsvis i denne rapporten er kvalitetssystemet Simpli kommunens hovedsystem for arkivering 
og oppdatering av rutiner og prosedyrer. Simpli er et prosessbasert kvalitetssystem, noe som betyr at mange av 
rutinene er lagt inn som en prosess. 

Revisjonen får opplyst at alle tjenesteområder har arbeidet med å ta inn prosessbeskrivelser for sentrale 
arbeidsprosesser i kvalitetssystemet Simpli etter sammenslåingen til nye Asker kommune. Det blir opplyst at det 
er noe variasjon i hvor langt ulike tjenesteområder/virksomheter har kommet i dette arbeidet. I intervju vises det 
til at det har vært jobbet en del med å få tankegangen over fra et dokumentbasert system til et prosessbasert 
system. Det pekes også på at en i ulike tjenesteområder har jobbet med å kartlegge hva som er de riktige og viktige 
prosessene å få inn i systemet, og at det på noen områder fortsatt gjenstår arbeid med å vurdere dette og å 
harmonisere rutiner. 

Kvalitetssystemet inneholder funksjonalitet for at både ledere og ansatte kan melde forbedringsforslag på de 
prosessene som finnes i systemet. Forbedringsforslag går da direkte til prosesseier gjennom kvalitetssystemet.  

I spørreundersøkelsen fikk alle ledere spørsmål om i hvilken grad det er utarbeidet skriftlige 
rutiner/retningslinjer/prosessbeskrivelser for sentrale oppgaver/arbeidsprosesser i deres enhet. Svarene går frem 
av Figur 26 under. 

Figur 26: I hvilken grad er det utarbeidet skriftlige rutiner/retningslinjer/prosessbeskrivelser for sentrale 
oppgaver/arbeidsprosesser i din enhet? (Ledere, n = 247) 

 

Som figuren viser, oppgir et flertall på ca. 70 prosent av alle ledere at det i stor eller svært stor grad er utarbeidet 
skriftlige rutiner/retningslinjer/prosessbeskrivelser for sentrale oppgaver/arbeidsprosesser i deres enhet. 
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Samtidig har en fjerdedel (25 prosent) svart at dette i noen grad er tilfellet. Svært få (3 prosent) har svart i liten 
eller svært liten grad på dette spørsmålet. 

De lederne som svarte at det i noen, liten eller i svært liten grad er utarbeidet skriftlige rutiner mv. for sentrale 
oppgaver i avdelingen, ble bedt om å utdype hva som var årsaken til dette. På dette spørsmålet er det mange som 
peker på at det har vært manglende ressurser og manglende kapasitet til dette arbeidet, da det har vært en høy 
arbeidsbelastning over lang tid som resultat av koronapandemien og høyt sykefravær. Videre er det også mange 
som viser til at prosessen med kommunesammenslåing i Asker kommune fortsatt er pågående, og at det er en del 
arbeid som gjenstår med å harmonisere rutiner. Flere peker på at det som resultat av kommunesammenslåingen 
er blitt etablert nye virksomheter og at virksomheter er blitt slått sammen, og at dette kan være et 
ressurskrevende arbeid mtp. å harmonisere eksisterende og utforme nye rutiner. Det er også noen som opplever 
at kvalitetssystemet Simpli i seg selv kan være et hinder for å få lagt inn og oppdatert rutiner, enten fordi 
avdelingen mangler tilgang eller fordi ansatte ikke har kompetanse og opplæring til å legge rutiner inn i systemet. 

Ansatte fikk i spørreundersøkelsen spørsmål om de opplever at det foreligger tilstrekkelig med rutiner/skriftlige 
beskrivelser for hvordan de skal gjennomføre sitt arbeid. Se Figur 27 under for ansattes svar fordelt på 
tjenesteområde. 

Figur 27: I hvilken grad opplever du at det foreligger tilstrekkelig med rutiner/skriftlige beskrivelser for hvordan du 
skal gjennomføre/utføre ditt arbeid? (Ansatte, n=1114) 

 

Omtrent en tredjedel av de ansatte svarer at de bare i noen grad opplever at det foreligger tilstrekkelig med 
rutiner/skriftlige beskriver for hvordan arbeidet skal utføres. Figuren viser samtidig at det er betydelige forskjeller 
mellom ansatte i ulike tjenesteområder. Andelen ansatte som har svart i stor eller svært stor grad på spørsmålet 
er betydelig lavere innen samfunnstjenester (21 prosent) enn innen alle andre tjenesteområder (fra 41 prosent i 
medborgerskap til 68 prosent i velferd). Mer enn en av fire innen tjenesteområdet samfunnsutvikling har svart at 
det i liten eller svært liten grad foreligger tilstrekkelige rutiner for hvordan de skal gjennomføre sitt arbeid. 

I fritekstfelt er det flere ansatte som skriver at de 
opplever at det ikke er utarbeidet rutiner og 
prosessbeskrivelser som dekker alle deres 
arbeidsoppgaver. Mange peker på at dette har 
sammenheng med kommunesammenslåing og 
overgang til et nytt kvalitetssystem, og de fleste 
utdyper at de opplever at det er et pågående arbeid i 
deres avdeling for å utvikle og få lagt inn nødvendige 
rutiner i Simpli. Det er også en del som svarer at de 
ikke opplever at det er nødvendig med skriftlige 
rutiner for den type arbeidsoppgaver de har ansvar 
for i jobben sin.  
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«Jeg vet at det er utarbeidet rutiner for mye, men 
kvalitetssystemet virker stort og overveldende og det 
oppleves som svært tungvint å finne frem i. Det er for tiden 
vanvittig mye nytt å forholde seg til på system- og 
rutinefronten. I en hektisk hverdag er det mer enn nok å 
forholde seg til hva arbeidsoppgaver angår. Da blir det liten 
tid til å sette seg inn i alle nye systemer, rutiner, 
programmer osv.» - Ansatt i spørreundersøkelsen 
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Ansatte ble også spurt om det forekommer at de ikke følger rutiner for hvordan sentrale oppgaver skal 
gjennomføres. Se svarene i Figur 28 under. 

Figur 28: Forekommer det at du ikke følger rutiner for hvordan sentrale oppgaver i din enhet/i ditt arbeid skal 
gjennomføres? (Alle ansatte, n = 1114) 

 

Det er få ansatte som i spørreundersøkelsen oppgir at det forekommer at de ikke følger rutiner (mellom 3 og 6 
prosent har svart ja på spørsmålet om hvorvidt det forekommer at de ikke følger rutiner for hvordan sentrale 
oppgaver i sin enhet/sitt arbeid skal gjennomføres). Andelen som 
svarer at dette delvis forekommer er noe større, og varierer fra 14 
prosent av ansatte i oppvekst til 24 prosent av ansatte i 
samfunnstjenester. De som svarer at det forekommer eller delvis 
forekommer at de ikke følger rutiner, oppgir i fritekst at sentrale 
årsaker til dette er at det er for mange rutiner og en ikke alltid klarer 
å finne frem til de relevante rutinene, tidspress og ressursmangel, at 
det mangler rutiner for enkelte områder, at rutinene ikke er 
oppdatert eller at rutiner ikke alltid gjenspeiler de faktiske behovene 
i arbeidshverdagen. 

 

6.3.2 Evaluering og oppdatering av rutiner 

Alle prosesser og rutiner som er lagt inn i Simpli har en prosesseier og en prosessgodkjenner. For hver prosess står 
det også dato for når denne ble godkjent. Revisjonen får opplyst alle prosesser i Simpli ligger inne med en 
utløpsdato for når den må revideres/godkjennes på nytt. Når denne datoen nærmer seg, vil den som står som 
prosesseier få beskjed fra systemet om at prosessen må oppdateres/godkjennes på nytt.  I intervju er det flere fra 
ulike tjenesteområder som forteller at de opplever at funksjonaliteten i kvalitetssystemet med prosesseiere og 
revisjonsfrister bidrar til å sikre at prosesser blir oppdatert og evaluert. 

I spørreundersøkelsen ble alle ledere spurt om dere enhet/tjenesteområde har system og/eller rutiner som sikrer 
at rutiner og prosessbeskrivelser jevnlig blir gjennomgått og ved behov oppdatert. Se figuren under. 
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«Det er mange rutiner og prosedyrer, men 
disse er ikke alltid i samsvar med hvordan 
arbeidshverdagen er, eller hvordan det er 
mulig å løse arbeidsoppgavene.» - Ansatt i 
spørreundersøkelsen 
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Figur 29: Har din enhet/tjenesteområde system og/eller rutiner som sikrer at rutiner og prosessbeskrivelser jevnlig 
blir gjennomgått og ved behov oppdatert? (Ledere, n=247) 

 

Som figuren viser, svarer litt over halvparten av lederne (55 prosent) at de har system og rutiner for oppdatering 
av rutiner og prosessbeskrivelser. Det er en betydelig andel ledere som svarer at de innen sitt tjenesteområde 
bare delvis har dette (35 prosent). 

Alle ansatte ble også spurt i hvilken grad de erfarer at rutiner/prosedyrer/prosessbeskrivelser som gjelder for sin 
enhet blir oppdatert ved behov. Se figuren under.  

Figur 30: I hvilken grad erfarer du at rutiner/prosedyrer/prosessbeskrivelser som gjelder for din enhet blir 
oppdatert ved behov? (Ansatte, n=1116) 

 

Omtrent en tredel av de ansatte svarer at det bare i noen grad er tilfelle at rutiner blir oppdatert ved behov, mens 
nesten halvparten (43 prosent) svarer i stor eller svært stor grad på dette spørsmålet. Det er altså en noe høyere 
andel ledere som svarer at enheten har systemer som sikrer at rutiner jevnlig blir oppdatert (55 prosent) enn 
andelen ansatte som svarer at de erfarer at rutiner blir oppdatert ved behov. Dersom en ser på svarfordelingen 
mellom tjenesteområder, kommer det frem at det i tjenesteområdet samfunnsutvikling er en større andel ansatte 
(22 prosent)  enn i andre tjenesteområder (mellom 3 og 9 prosent) som svarer at de erfarer at rutiner i liten eller 
svært liten grad blir oppdatert ved behov. 
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6.3.3 Ansattes tilgang til system og rutiner  

Revisjonen får opplyst at alle ansatte skal ha tilgang til og skal få opplæring i bruk av kvalitetssystemet Simpli. I 
intervju pekes det likevel på at det ikke forventes at alle ansatte er aktive brukere av kvalitetssystemet, men at 
leder har et ansvar for å formidle hvilke rutiner som gjelder og for å hjelpe ansatte til å finne frem/hente ut rutiner. 

I spørreundersøkelsen ble alle ansatte bedt om å oppgi hvor de primært finner rutiner for sitt arbeid. Se Figur 31 
for svar. 

Figur 31: Hvor finner du primært skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver/arbeidsprosesser i din 
enhet/for ditt arbeid? (Alle ansatte, n = 1006) 

 

Flertallet av ansatte oppgir at de primært finner skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale 
oppgaver/arbeidsprosesser i kvalitetssystemet Simpli (59 prosent). Litt under en tredel (29 prosent) svarer at de 
finner dem på felles nettverksområde for sin enhet. Det er få ansatte som oppgir å finne skriftlige rutiner og 
retningslinjer i papirbasert prosedyreperm eller lignende eller på egen PC. Innen oppvekst oppgir omtrent samme 
andel respondenter at de finner rutiner primært i Simpli eller primært i felles nettverksområde (henholdsvis 45 og 
43 prosent). I samfunnsutvikling oppgir en større andel enn i andre tjenesteområder at de primært finner rutiner 
på egen PC (11 prosent i samfunnsutvikling, mot 2-6 prosent i andre tjenesteområder). 

Alle ledere og ansatte ble i spørreundersøkelsen også spurt i hvilken grad de opplever at 
rutiner/prosessbeskrivelser er lett tilgjengelig/lett å finne frem til i kvalitetssystemet Simpli. Se svarene i Figur 32 
under. 
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Figur 32: I hvilken grad opplever du at rutiner/prosessbeskrivelser er lett tilgjengelig/lett å finne frem til i 
kvalitetssystemet Simpli? (Alle ledere og ansatte, n = 1356) 

 

Som figuren viser er det en betydelig andel på 
nesten en av fire som svarer at rutiner i liten/svært 
liten grad er lett tilgjengelige i kvalitetssystemet.  

Samfunnsutvikling har høyest andel ansatte som 
svarer i negativ ende av skalaen (40 prosent svarer 
i liten eller svært liten grad), mens administrasjon 
og ledelse har lavest andel ansatte som svarer i svært liten eller liten grad (21 prosent). 

De ansatte som svarte at rutiner/prosessbeskrivelser enten i noen/liten eller i 
svært liten grad er lett tilgjengelig/lett å finne frem til i kvalitetssystemet, ble 
bedt om å utdype dette i et fritekstfelt. Ca. 450 personer har gitt utdypende 
kommentarer. Her er det svært mange som beskriver at de opplever Simpli som 
et tungvint system, som er vanskelig å navigere i, har en ulogisk oppbygning og 
er lite intuitivt. Det er også svært mange som peker på at de opplever at 
søkefunksjonen fungerer dårlig, og at de bruker mye tid på å klikke seg rundt i 
systemet for å finne frem til de riktige rutinene. Flere viser også til at de ikke får 
brukt systemet ofte nok, slik at en glemmer hvordan systemet fungerer og skal 
brukes mellom hver gang en er innom. Det er også mange som etterlyser mer 
opplæring, og som skriver at de ikke vet hvordan systemet skal brukes og heller aldri har fått noe opplæring i dette. 
Noen peker også på at de opplever at rutiner som ligger inne i systemet er mangelfulle eller ikke er oppdatert.  

 

I intervju på direktørnivå er det flere som peker på at det er brukt mye ressurser på å bygge opp det nye 
kvalitetssystemet, men at det samtidig gjenstår et arbeid for å implementere Simpli i hele organisasjonen og for 
å gjøre ansatte kjent med systemet. Det blir pekt på at det har vært for lite fokus på opplæring og 
kompetanseutvikling. Mange forteller at de har fått tilbakemeldinger fra ansatte om at de opplever Simpli som 
et tungt og komplisert system å jobbe i. Noen opplever at det er en betydelig risiko forbundet med manglende 
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«Simpli har et vanskelig brukergrensesnitt, og jeg forstår 
ikke strukturen der. Det er som å lete i en jungel og håpe at 
jeg finner det rette.» - Ansatt i spørreundersøkelsen 

«Kvalitetssystemet forutsetter at man vet hvem som er eier eller har ansvar for rutinen/prosessen. 
Søkefunksjonen er svært dårlig og gir unøyaktige treff. Hvis jeg får treff og klikker meg inn, ser jeg ikke hvor 
filen/aktiviteten hører hjemme. Jeg finner også dokumenter, rutiner og beskrivelser som ikke er oppdatert, og 
det gjør meg usikker på hva som er riktig rutine.» - Ansatt i spørreundersøkelsen 

«Simpli er et håpløst og 
komplisert system. Passer 
best for de som sitter på 
kontor hele dagen og har ren 
administrativ stilling.» - 
Ansatt i spørreundersøkelsen 
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teknisk kompetanse hos ansatte for å kunne bruke kommunens digitale systemer, og særlig Simpli. Flere peker 
på at det er nødvendig med kontinuerlig opplæring i systemene for å sikre at de blir forstått og brukt. 

I intervju er det flere som trekker frem at kommunen som et tiltak har en «chatbot» til ansatte, bedre kjent som 
«Tore på kontoret», som kan brukes for å finne relevante rutiner. De har inntrykk av at de som ikke kjenner 
Simpli så godt aktivt benytter seg av «Tore på kontoret» for å få hjelp til å finne frem i systemet, og opplever at 
det er en lavere terskel blant ansatte for å benytte seg av dette verktøyet. 

De ansatte ble videre spurt om de opplever å ha fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skal finne relevante 
rutiner i kvalitetssystemet. Se figuren under.  

Figur 33: I hvilken grad opplever du at du har fått tilstrekkelig opplæring i hvor du kan finne relevante rutiner og 
prosedyrer i kvalitetssystemet? (Ansatte, n=1115) 

 

Totalt sett svarer en av fire ansatte (26 prosent) at de i liten eller svært liten grad har fått tilstrekkelig opplæring i 
hvor de kan finne relevante rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet. Figuren over viser imidlertid at det er noe 
variasjon mellom tjenesteområdene.  

I intervju er det flere som peker på at de opplever at det kan være noe utydelig hvem som har ansvar for å sikre 
opplæring i bruk av kvalitetssystemet. Her pekes det på at det både er et linjeansvar og et støtteansvar ved seksjon 
for virksomhetsstyring og dedikerte kvalitetsressurser i tjenesteområdene. Revisjonen får opplyst at hvert 
tjenesteområde i kommunen har utnevnt en egen koordinator for kvalitetssystemet, og at denne personen skal 
være sentral som rådgiver for bruk av kvalitetssystemet for alle ansatte innen sitt tjenesteområde. 

Figuren under viser svar på spørsmål om i hvilken grad ansatte opplever at de ved behov får hjelp/bistand til å 
finne frem til relevante rutiner.  
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Figur 34: I hvilken grad opplever du at du ved behov får hjelp/bistand til å finne frem til relevante rutiner og 
prosedyrer i kvalitetssystemet? (Ansatte, n=1113) 

 

Flest ansatte svarer i den positive enden av svarskalaen (i stor/svært stor grad) på spørsmålet om man ved behov 
får hjelp til å finne frem til relevante rutiner og prosedyrer i kvalitetssystemet. Det er imidlertid også på dette 
spørsmålet noe variasjon mellom tjenesteområdene.  

6.3.4 Kontrollaktiviteter for å sikre at rutinene etterleves  

Kontrollaktiviteter er en sentral del av et internkontrollsystem og skal bidra til å sikre at rutiner blir fulgt. 
Kommunens prosessbeskrivelser knyttet til internkontroll omtaler ikke kontrollaktiviteter eksplisitt, men viser til 
en rekke tiltak/aktiviteter som kan oppfattes som kontrollaktiviteter, og som skal sikre at rutinene etterleves. 
Eksempler på dette er kommunens avviksmeldesystem, risikovurderinger og årlige gjennomganger. I tillegg 
gjennomføres det årlige interne og eksterne revisjoner, det gis opplæring til nyansatte og i enkelte 
tjenesteområder blir det gjennomført stikkprøvekontroller. 

I spørreundersøkelsen ble alle ledere spurt om de gjennomfører kontrollaktiviteter/kontrolltiltak for å etterse at 
rutiner for sentrale oppgaver/arbeidsprosesser etterleves/følges av de ansatte. Se figuren under.  

Figur 35: Gjennomfører du kontrollaktiviteter/kontrolltiltak for å etterse at rutiner for sentrale 
oppgaver/arbeidsprosesser etterleves/følges av de ansatte? (Ledere, n=247) 
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Som figuren viser, svarer litt over halvparten av lederne at de delvis gjennomfører kontrollaktiviteter for å etterse 
at arbeidsprosesser følges av de ansatte. Ca. en av tre svarer ja til at de gjennomfører dette, mens nesten en av ti 
svarer nei. 

De som svarte ja eller delvis på spørsmålet 
over, ble bedt om å utdype i fritekst hvilke 
kontrollaktiviteter/kontrolltiltak de 
gjennomfører. Her er det flere som svarer at de 
forsøker å følge opp ansatte tett, og at de både 
i personalmøter og i medarbeidersamtaler tar 
opp tema knyttet til rutiner og det å sikre etterlevelse av disse. Mange peker på at de stadig forsøker å evaluere 
og justere rutiner som følge av tilbakemeldinger fra ansatte. Det er også flere som viser til at bruk av sjekklister 
benyttes for å sikre at rutiner etterleves. Videre er det også en del som forteller at de gjennomfører 
stikkprøvekontroller av arbeid utført i avdelingen for å sikre at rutinene blir fulgt. Noen viser også til at de 
gjennomgår rapportering, og at de gjør kontroll av nøkkeltall i fagsystemer eller selvrapporteringer fra ansatte. 
Flere peker også på at de har oppmerksomhet på opplæring av ansatte som et tiltak for å sikre at rutiner følges og 
etterleves. 

På systemnivå foreligger en del kontrollmekanismer som skal sikre at rutiner for anskaffelser, fullmakter og innkjøp 
følges. Kommunedirektøren peker i intervju på at kommunen har gode system for å sikre internkontroll på de 
områdene som er spesielt utsatt for korrupsjon og misligheter. Innen anskaffelser har de en anskaffelsesstrategi 
under utarbeidelse og systemet er rigget slik at det ligger inne sperrer på hva enkeltpersoner kan gjøre av 
anskaffelser. Kommunedirektøren viser også delegeringsreglementet som inneholder fordeling av fullmakter og 
tydelige beløpsgrenser i henhold til dette. Fullmaktene blir opplyst å være tilpasset det behovet den enkelte 
avdelings- eller virksomhetsleder har for å gjennomføre innkjøp av ulike størrelser, og kommunen har et 
attestasjons- og anvisningssystem som skal sikre at det alltid er en uavhengig attestant. 

Også på andre områder enn økonomi er det etablert kontrollmekanismer, og kommunedirektøren viser blant 
annet til rutiner for habilitet, at saksbehandlingssystemet som kommunen benytter sikrer god dokumentasjon på 
vurderinger som gjøres, og at det er eksterne klageorgan for alle tjenester der det fattes enkeltvedtak. 

Som del av kommunedirektørens egenkontroll blir det også gjennomført interne og eksterne revisjoner. Av faste 
eksterne revisjoner, gjennomføres det blant annet en revisjon av Det norske Veritas hvert andre år. Dette er del 
av prosessen for å sertifisere Asker kommune under ISO-standard 9001:2015. En direktør forteller i intervju at han 
opplever at både interne og eksterne tilsyn gir gode innspill til forbedring av de kommunale tjenestene.  

I intervju vises det til at en gjennom både risikovurderinger og avviksmeldesystemet kan identifisere om det 
mangler rutiner på sentrale områder eller om eksisterende rutiner/prosessbeskrivelser har behov for å endres 
eller oppdateres for å sikre at disse er relevante og bidrar til regeletterlevelse.  

I tjenesteområde velferd blir det også gjennomført stikkprøvekontroller som del av internkontrollen. Det vises til 
at det i gamle Asker kommune ble det laget et stikkprøveskjema for å sjekke at sentrale rutiner ble fulgt, og at 
velferdsforvaltningen i nye Asker har fortsatt denne praksisen. Det pekes på at velferdsforvaltningen har et eget 
skjema knyttet til å kontrollere vedtak om tjenester, der de blant annet ser på kartlegging, involvering av 
pårørende, samtykke og dialog med utføreravdeling. Videre forteller direktør for velferd at det blir tatt stikkprøver 
av 10 tilfeldige saker hvert kvartal. Disse stikkprøvene gjennomføres av en fagrådgiver og en kontroller. Det 
planlegges å ha en gjennomgang med alle ansatte om resultatene fra stikkprøvekontrollen i velferdsforvaltningen, 
slik at ansatte ser nytten av dette og at man kan lære av funnene. Dette skal presenteres i plenum. 

I tillegg til kontrollaktiviteter som er knyttet til å sikre at rutiner etterleves, gjennomføres det også årlige 
gjennomganger knyttet til informasjonssikkerhet, IKT-systemer og kjemikaliegjennomganger.58 Det skal også 
gjennomføres vernerunder og HMS-arbeidet til den enkelte virksomhet skal dokumenteres inn i kvalitetssystemet 
Simpli, i henhold til et HMS-årshjul som alle virksomheter må følge.59 

 

 
58 Asker kommune (2021): Oppdragsbrev fra kommunedirektør 2021, s. 6. 
59 Asker kommune (2022): Årlige aktiviteter og kartlegginger og Vernerunde i Simpli. 

«Evalueringer og kritiske refleksjoner sammen gjør 
at vi blir bedre i den jobben vi skal utføre.» - Leder i 
spørreundersøkelsen 
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6.4 Vurdering 

I spørreundersøkelsen er det stilt spørsmål om det er utarbeidet skriftlige rutiner/retningslinjer/ 
prosessbeskrivelser for sentrale oppgaver/arbeidsprosesser i enhetene, samt om ansatte opplever at det 
foreligger tilstrekkelig med rutiner/skriftlige beskrivelser for hvordan de skal gjennomføre/utføre sitt arbeid. I 
dette ligger det ikke en forventning om at en skal ha en skriftlig rutine for alle arbeidsprosesser i en virksomhet, 
men at de viktigste arbeidsprosessene er formalisert gjennom skriftlige rutiner.  Svarene tyder på at det er 
betydelige variasjoner mellom tjenesteområdene. Det er også variasjon innad i det enkelte tjenesteområde.  
Revisjonen vil peke på at det i enkelte tjenesteområder er relativt få som svarer at arbeidsprosesser i stor grad er 
formalisert gjennom skriftlige rutiner – f.eks. er det bare 21 prosent av de som er ansatte i samfunnsutvikling som 
svarer dette. Videre svarer 1 av 4 ledere at det bare i noen grad er etablert rutiner og prosedyrer for sentrale 
arbeidsoppgaver.  

Revisjonen mener at disse ulikhetene i formalisering av rutiner kan skyldes at ulike typer tjenester krever ulik grad 
av formalisering, og ser også at det pekes på at arbeidet har vært krevende som følge av både 
kommunesammenslåing, en pågående pandemi og sykefravær som følge av dette. Vi vil likevel påpeke at 
kommunen bør sikre at de enkelte virksomhetene har gode system for å utarbeide rutiner for sentrale oppgaver 
og arbeidsprosesser. Dersom en mangler skriftlige rutiner, er det en risiko for at de ansatte ikke kjenner til hvilke 
føringer som gjelder for området, samt medfører en sårbarhet ved utskiftning av personell som ivaretar viktige 
oppgaver og arbeidsprosesser i den enkelte enhet. 

Videre viser undersøkelsen at ansatte opplever at det er vanskelig å bruke, navigere og finne frem til riktige rutiner 
i kvalitetssystemet. Dette utgjør etter revisjonens vurdering en betydelig risiko for at ansatte heller ikke følger 
sentrale rutiner, og vi mener at kommunen må iverksette tiltak for å gjøre rutinene tilgjengelige for de ansatte i 
større grad enn i dag.  

Undersøkelsen viser videre at det er etablert en del overordnede kontrollaktiviteter blant annet knyttet til å 
etablere og vedlikeholde rutiner, samt kontrollmekanismer knyttet til delegering, innkjøp mv., og at mange ledere 
gjennomfører ulike kontrollaktiviteter for å sikre at rutiner etterleves. Dette er positivt, men også på dette området 
er det variasjon. Revisjonen mener at kontrollaktiviteter for å sikre rutineetterlevelse med fordel kan omtales i 
større grad i kommunens prosessbeskrivelse knyttet til internkontroll, og det kan også være til hjelp for lederne at 
det er gitt eksempler på ulike kontrollaktiviteter som kan gjennomføres, eksempelvis i form av stikkprøvekontroller 
av sentrale oppgaver. Samtidig må kontrollaktivitetene være utformet basert på risikovurderinger. Dette 
innebærer en forståelse av hvor risikoen for manglende regeletterlevelse er høyest, eller der manglende 
regeletterlevelse kan få en alvorlig konsekvens, slik at kontrollaktivitetene er målrettet mot de områdene med 
høyest risiko. Eksempelvis kan det være gode grunner til å ha mer kontrollaktiviteter i tjenester som berører liv og 
helse (eksempelvis helse og omsorg, barnevern og oppvekst) enn for prosesser som ikke innebærer konsekvenser 
for brukerne. Dette betyr ikke at man ikke bør ha kontrollaktiviteter i f.eks. mindre brukerrettede tjenester, bare 
at behovet, omfang og innretning kan være ulikt. Eksempelvis bør man også ha gode internkontrollrutiner på 
områder knyttet til økonomi for å redusere risiko for misbruk av offentlige midler.   
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7 System for å melde og følge opp 
avvik 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

• Har kommunen etablert et tilfredsstillende system for å melde og følge opp avvik? 
a. Er det etablert tilfredsstillende system og rutiner som er kjent for de ansatte?  
b. Er det tydelig for de ansatte hva som skal meldes som avvik?  
c. I hvilken grad blir avvik fulgt opp av ledelsen?  
d. I hvilken grad blir meldte avvik systematisert og analysert for å inngå som en del av 

forbedringsarbeidet? 

7.2 Revisjonskriterier 

Å avdekke og følge opp avvik er en vesentlig del av arbeid med internkontroll. Kommuneloven § 25-1 tredje ledd 
bokstav c sier at kommunedirektøren skal avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Av loven følger det at 
avvik som er avdekket må følges opp, men hvordan de følges opp må vurdere ut ifra en individuell vurdering av 
det enkelte avviket. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, må avvik rettes opp. Målet er å rette opp eller 
redusere konsekvensen av avviket. 

Arbeid med avvik skal omhandle både oppfølging av avvik som har oppstått og oppfølging av risiko for at avvik kan 
finne sted. Forebyggende arbeid er derfor viktig i arbeid med avvik. Ifølge KMDs veileder om internkontroll betyr 
dette at «kommunedirektøren må skaffe oversikt over (saks)områder i kommunen hvor det er fare for manglende 
etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og 
forebygge brudd på lover og forskrifter».60 Læringsperspektivet er også viktig for internkontrollen, og det er viktig 
at virksomheten kan lære av avvik som har oppstått og korrigere fremtidige aktiviteter basert på dette. 

I likhet med alt annet internkontrollarbeid som kommunen gjør, må også arbeid med avvik være systematisk og 
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Tiltak som settes i verk skal støtte opp 
under målet om regeletterlevelse. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Datagrunnlag 61 

7.3.1 System og rutiner for å melde avvik 

Asker kommune benytter seg av kvalitetssystemet Simpli som avviksmeldesystem. Simpli inneholder både en 
prosessbeskrivelse62 for melding av avvik, en egen avviksmeldemodul der avvik skal meldes, samt også en rekke e-
læringskurs om hvordan en bruker avviksmeldesystemet for å melde inn avvik.  

I intervju blir det vist til at tjenesteområdene i kommunen har gjort ulike vurderinger av hva som skal meldes i 
Simpli og ikke. Det blir vist til at Velferd bruker Simpli til alle typer avvik, mens Samfunnstjenester melder en rekke 
driftsavvik i andre systemer. 

Av Simpli fremgår det at «Registrering og oppfølging av avvik og forbedringer er et viktig verktøy for systematisk 
og kontinuerlig forbedring av kommunens tjenester og prosesser».63 

Prosessen for å melde interne avvik går frem av Figur 36 under, og er delt inn i stegene 1. Hendelse, 2. Melde sak, 
3. Behandle, 4. Følge opp og 5. Lukke. 

 
60 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 16. Publisert 
13.10.2021. 
61 I dette kapittelet svarer vi på hovedproblemstillingen med underproblemstillinger under ett, for å få en best mulig presentasjon av data.  
62 Prosessen for melding av avvik er beskrevet i Simpli, og avviksmelding er delt inn i ulike prosesser etter om avviket er intern eller eksternt 
(melding fra innbyggere). Tilbakemeldinger og forbedringsforslag fra innbyggere tas også inn i Simpli for oppfølging.  
63 Asker kommune (2022): Avvik og forbedringer i Simpli. 
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Figur 36: Skjermbilde av prosess for å melde avvik (internt) i Simpli. 

 

I Simpli defineres avvik som «brudd på pålagte krav, dvs ikke etterlevelse av krav i lover, forskrifter, politiske og 
administrative vedtak». Videre er hendelser/avvik beskrevet som «forhold som ikke enkelt utbedres på stedet, 
men som krever videre saksbehandling/ekstern utbedring».64 

I rutinen for melding av avvik som ligger ute på Simpli, gis det også en liste med eksempler på forhold som typisk 
skal meldes inn som avvik: 

• brudd på lovpålagte krav, dvs ikke etterlevelse av krav i lover, forskrifter, politiske og administrative 
vedtak. 

• avvik relatert til hvordan vi arbeider eller tjenester vi leverer som feilmedisinering eller å unnlate å utlyse 
konkurranse om anskaffelse over nasjonal terskelverdier.  

• etterlevelse av prosesser eller rutiner 

• avvik i prosessbeskrivelsen (går direkte til prosesseier) 

• miljøavvik som for eksempel skade på kulturminne 

• HMS -avvik (Helse, Miljø og sikkerhet) som personskader, inneklima eller stengte rømningsveier. 

• klage på leverandør65 

Alle ansatte har ansvar for å melde avvik i Simpli. Alt som legges inn i avviksmeldesystemet, registreres først som 
«hendelser». Deretter vurderer ansvarlig saksbehandler om hendelsen skal defineres som et avvik eller ikke. Det 
er dermed ikke alle hendelser som blir definert som avvik, men alle hendelser er likevel kilder til forbedring. I 
intervju blir det vist til at kommunen legger vekt på at det skal være lav terskel for at ansatte skal kunne melde 
avvik. Beslutningen om hvorvidt en hendelse skal defineres som et avvik ligger derfor hos saksbehandler, og ikke 
hos den enkelte ansatte. Samtidig blir det i flere intervjuer vist til at det må arbeides ytterligere med å definere 
forskjellen mellom en hendelse og et avvik, og revisjonen får også opplyst at dette har vært tema i ledelsens 
gjennomgang på kommunenivå.  

Vanligvis er det nærmeste leder til den som melder avviket som blir saksbehandler for avviket.66 Når avviket er 
meldt inn, får saksbehandler en e-postvarsling som inneholder en lenke til saken i Simpli. Saksbehandler er så 
ansvarlig for å utføre en rekke steg for å behandle avviket, blant annet ved å gjennomføre årsaksanalyse, vurdere 
om det er et avvik eller en hendelse, kategorisere type sak, sette alvorlighetsgrad og ev. kostnad av hendelsen, 
vurdere om tiltak skal tilordnes andre personer/enheter og vurdere om saken bør arkiveres. Det er satt en frist på 
14 dager for å starte saksbehandling fra avviket er registrert. 

I spørreundersøkelsen som revisjonen har gjennomført, spurte vi både ansatte og ledere om de var kjent med 
kommunens system og rutiner for å melde avvik. Se figuren under. 

 
64 Asker kommune (2022): Avvik og forbedringer i Simpli. 
65 Asker kommune (2022): Avvik og forbedringer i Simpli. 
66 Unntaket er avvik som gjelder en konkret prosess i Simpli, der prosesseier automatisk blir satt som saksbehandler. 
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Figur 37: Er du kjent med kommunens system og rutiner for å melde avvik? (Alle ledere og ansatte. n = 1354) 

 

84 prosent av respondentene svarer at de er kjent med kommunens system og rutiner for å melde avvik. Det er 
imidlertid variasjoner mellom tjenesteområdene på dette spørsmålet. I tjenesteområde velferd svarer nær alle 
respondenter (99 prosent) at de er kjent med avviksrutiner og avvikssystem. I tjenesteområdet samfunnsutvikling 
er andelen betydelig lavere (70 prosent), og her svarer 30 prosent av respondentene «nei» på spørsmålet om de 
er kjent med kommunens system og rutiner for å melde avvik. I øvrige tjenesteområder har over 80 prosent svart 
ja på dette spørsmålet.  

I spørreundersøkelsen fikk også respondentene spørsmål om hvorvidt det er etablert egne rutiner/retningslinjer 
for hva som skal meldes som avvik for enheten/avdelingen eller ev. for virksomheten, utover kommunens rutiner. 

Totalt sett svarer en tredjedel av respondentene at det finnes egne avviksrutiner for sitt arbeidssted 
(enhet/avdeling) eller for virksomheten. Omtrent en like stor andel svarer at det ikke er etablert egne rutiner 
utover kommunens felles rutiner. Det er også en tredjedel som svarer «vet ikke» på dette spørsmålet. Andelen 
som svarer «vet ikke» er betydelig høyere i tjenesteområdet samfunnsutvikling (58 prosent) sammenlignet med 
øvrige tjenesteområder.  

Revisjonen har videre stilt en rekke spørsmål knyttet til både om det er tydelig hva som skal meldes som avvik, 
hvordan avvik skal meldes, om opplæring i hvordan man skal melde avvik og forhold knyttet til oppfølging av avvik 
av ledelsen. Figuren under viser svar på fem spørsmål knyttet til avviksmelding- og oppfølging, fordelt per 
tjenesteområde. Merk at figuren bare viser de mest positive svarkategoriene (ansatte som har svart i stor grad 
eller i svært stor grad på spørsmålene).  
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Figur 38: I hvilken grad opplever du at: (Alle ansatte, n = 1107 – 1111). Figuren viser andelen respondenter som 
har svart i stor grad eller i svært stor grad sammenlagt. 

 

Det er tydelig av figuren at det er en betydelig høyere andel i tjenesteområdet velferd som svarer i den positive 
enden av svaralternativer på spørsmål knyttet til om det er tydelig hva som skal meldes som avvik, hvordan avvik 
skal meldes, om det er gitt tilstrekkelig opplæring i avviksmelding og om ledelsen oppfordrer til å melde avvik når 
avvik oppstår. Det er en betydelige lavere andel som svarer i den positive enden av svaralternativer i øvrige 
tjenesteområder. Andelen er lavest i tjenesteområdet samfunnsutvikling, men det er også en betydelig lav andel 
i tjenesteområdet oppvekst.  

Når det gjelder spørsmål om hvorvidt avvik blir fulgt opp med tilstrekkelige forbedringstiltak, er andelen positive 
svar likere mellom tjenesteområdene velferd, samfunnstjenester, medborgerskap og administrasjon og ledelse 
(andelen varierer fra 29 prosent til 34 prosent). I tjenesteområdene oppvekst (lilla linje) og samfunnsutvikling 
(grønn linje) er andelen lavere enn dette, med henholdsvis 22 prosent og 12 prosent. 

 

7.3.2 Omfang av meldte avvik 

Revisjonen har fått en oversikt over hendelser som er meldt i 2020 og til og med 7. desember 2021, fordelt på 
ulike typer kategorier av hendelser. Se tabellen under. 
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Tabell 5: Oversikt over antall meldte hendelser fordelt på kategori. Kilde: Asker kommune, tilsendt fra kommunen 
i forbindelse med revisjonen. 

Kategori 2020 202167 

Kvalitet 4869 5129 

HMS 2650 2188 

Miljø 86 25 

Informasjonssikkerhet 83 81 

Totalt  7688 7423 

 

Som tabellen over viser meldes det flest hendelser knyttet til kvalitet og HMS. Det meldes færre hendelser knyttet 
til miljø og informasjonssikkerhet. Omfanget av meldte hendelser er omtrent likt i 2020 og 2021, og ligger på i 
overkant eller i underkant av 7500.  

Som omtalt innledningsvis i dette kapittelet er det saksbehandler som skal vurdere om en hendelse er et avvik 
ihht. Asker kommunes definisjon av avvik. Tabellen under viser oversikt over hendelser som er kategorisert som 
avvik fordelt per tjenesteområde.  

Tabell 6: Oversikt over hendelser kategorisert som avvik i 2020 og 2021. Kilde: Asker kommune, tilsendt fra 
kommunen i forbindelse med revisjonen. 

Tjenesteområde 2020 202168 

Administrasjon og ledelse 3 5 

Medborgerskap 1 5 

Oppvekst 295 379 

Samfunnstjenester 9 14 

Samfunnsutvikling 0 4 

Velferd 1291 1591 

Total 1599 1998 

 

Som tabellen over viser, er det langt færre avvik enn det er hendelser som er meldt. Ca. 20 prosent av hendelsene 
som er meldt i 2020 er definert som avvik, og ca. 27 prosent i 2021.  

Tjenesteområdet velferd har den største andelen avvik i kommunen. Nest flest avvik er i tjenesteområdet 
oppvekst. Det er bare i begrenset grad avvik fra de andre tjenesteområdene.  

Tallene må tolkes med varsomhet. Omfang av avvik kan variere med faktorer som størrelse på tjenesteområdet, 
type tjeneste og meldekultur. I denne sammenheng gjør revisjonen oppmerksom på at tjenesteområdene varierer 
betydelig i størrelse i form av antall virksomheter og antall ansatte. Revisjonen gjør også oppmerksom på at flere 
tjenesteområder har egne system for å melde inn driftshendelser/driftsavvik.  

Alle tjenesteområder har hatt en økning i avvik i 2021 sammenlignet med 2020. Også disse tallene må tolkes med 
varsomhet. Økning i avvik trenger ikke nødvendigvis bety at det skjer flere avvik, men kan også være et uttrykk for 
økt meldefrekvens eller økt oppmerksomhet på hvilke hendelser som skal kategoriseres som avvik. Revisjonen 
merker seg at flere ledere i intervju viser til at det har vært rettet oppmerksomhet om hva som skal regnes som 
avvik.  

I spørreundersøkelsen fikk ansatte spørsmål om hvor ofte de melder avvik når avvik oppstår. Se figuren under.  

 
67 Avvik meldt inn per 7. desember 2021 
68 Avvik meldt inn per 7. desember 2021 
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Figur 39: Hvor ofte melder du avvik når avvik oppstår? (Alle ansatte, n = 1111) 

 

Figuren over viser at det totalt sett er relativt stor spredning i svarene fra de ansatte på spørsmålet om hvor ofte 
de melder avvik når avvik oppstår.  

Det er en relativ lik fordeling mellom ansatte som svarer at de sjelden melder avvik når avvik oppstår (20 prosent), 
og ansatte som svarer at de noen ganger (19 prosent) eller ofte (19 prosent) melder avvik når avvik oppstår. 12 
prosent svarer at de alltid melder avvik når avvik oppstår. En omtrent like stor andel svarer at de aldri melder avvik 
(13 prosent).  

Figuren over viser også at det er en ulik svarfordeling mellom tjenesteområdene. I velferd svarer totalt 46 prosent 
at de enten alltid eller ofte melder avvik når avvik oppstår, mens i tjenesteområde samfunnsutvikling er denne 
andelen bare 11 prosent. Det er også en relativt lav andel i tjenesteområdene administrasjon og ledelse (22 
prosent) og oppvekst (26 prosent) som svarer alltid eller ofte. I tjenesteområdet samfunnsutvikling svarer hele 42 
prosent av respondentene at spørsmålet ikke er aktuelt, noe som er en betydelig høyere andel enn i mange andre 
tjenesteområder.  

I åpne svarfelt har en del respondenter valgt å legge til ytterligere informasjon knyttet til melding av avvik. Det 
pekes blant annet på en del uklarheter knyttet til hva som skal meldes, hva som er forskjellen mellom hendelse og 
avvik og mangelfull opplæring i system eller vanskelig tilgjengelig system. 

Både ledere og ansatte ble i spørreundersøkelsen bedt om å ta stilling til avvikskulturen i enheten der de er ansatt. 
Se figuren under.  
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Figur 40: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: ... i min enhet er det god kultur for å melde fra dersom 
det blir avdekket avvik, svikt, eller mangler. (Alle ledere og ansatte, n = 1360) 

 

Totalt sett, svarer et flertall av respondentene at de er helt eller delvis enig i at det er en god kultur for å melde 
fra dersom det blir avdekket avvik, svikt eller mangler (totalt 61 prosent av respondentene). Det er likevel 
betydelige forskjeller mellom tjenesteområdene, med en høyest andel som er helt eller delvis enig i 
tjenesteområdet velferd (totalt 75 prosent), og en lavest andel som er helt eller delvis enig i tjenesteområdet 
samfunnsutvikling (totalt 38 prosent). Det er også en betydelig andel i tjenesteområdet samfunnsutvikling (45 
prosent) som svarer vet ikke på dette spørsmålet.  

Også i intervju med ledere på fullmaktsnivå 1 blir det kommentert at det er en varierende avviksmeldekultur i 
kommunen. Flere viser til at kommunen ikke har en tydelig definisjon av hva som skal meldes i 
avviksmeldesystemet, og mange har inntrykk av at det er variasjon mellom ulike tjenesteområder både i omfang 
og hva som meldes inn/defineres som avvik. Det blir pekt på at det å definere hva som er et avvik vil være viktig 
for god avvikshåndtering fremover, samt at ansatte blir oppfordret til å melde avvik. Det blir også pekt på at en 
har forbedringspotensial når det gjelder å sikre god nok opplæring i hvordan avvik skal meldes og hva som skal 
meldes som avvik. Flere viser til at seksjon for virksomhetsstyring har deltatt på personalmøter for å sette fokus 
på dette og for å gi opplæring, og at en erfarer at dette er tiltak som øker meldefrekvensen.  

I intervju med ledere på nivå 1 kommer det også frem at en erfarer at det er variasjon også innad i 
tjenesteområdene, der det både er virksomheter/avdelinger som har høy rapporteringsfrekvens og som har 
jobbet mye med avvik, mens andre virksomheter/avdelinger bare i begrenset grad melder avvik.   

7.3.3 Ledelsens oppfølging av avvik  

Som det går fram av figur 38 (i kapittel 7.3.1) varierer det mellom tjenesteområdene hvorvidt ansatte opplever at 
avvik blir fulgt opp med tilstrekkelige forbedringstiltak.  

• Andelen ansatte som svarer positivt (i stor/svært stor grad) på spørsmålet om avvik blir fulgt opp med 
tilstrekkelige forbedringstiltak er høyest i tjenesteområdene velferd, samfunnstjenester, medborgerskap 
og administrasjon og ledelse (andelen varierer fra 29 % til 34 %). I tjenesteområdene oppvekst og 
samfunnsutvikling er andelen lavere, med henholdsvis 22 % og 12 %.  

• Totalt 37 % av alle ansatte (n=1110) svarer «vet ikke» på spørsmålet om hvorvidt meldte avvik blir fulgt 
opp med tilstrekkelige forbedringstiltak.  

• Videre svarer 20 % at de i noen grad opplever at meldte avvik blir fulgt opp med tilstrekkelige 
forbedringstiltak, mens ca. 15 % svarer at meldte avvik i liten eller svært liten grad blir fulgt opp med 
tilstrekkelige tiltak. 
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I åpne kommentarfelt er det en del ansatte som peker på at det ikke nytter å melde avvik eller at de ikke opplever 
å få tilbakemelding på meldte avvik. I kommunens prosessbeskrivelse knyttet til å melde og følge opp avvik, står 
det ikke noe om hvorvidt ansatte skal få tilbakemelding på hvordan meldte avvik er fulgt opp.  

I spørreundersøkelsen fikk lederne spørsmål om hvorvidt de opplever å ha tilstrekkelige muligheter til å lukke avvik 
som blir meldt. Se figuren under.  

Figur 41: I hvilken grad opplever du at du har tilstrekkelige muligheter (eks. tid, kompetanse, ressurser, myndighet) 
til å lukke avvik som blir meldt? (Alle ledere, n = 247) 

 

Selv om den største andelen ledere svarer at de enten i svært stor eller i stor grad opplever å ha tilstrekkelige 
muligheter til å lukke avvik som blir meldt, er det likevel en betydelig andel (omtrent en tredjedel) som i noen grad 
opplever dette, og videre rundt en femtedel som svarer at de i liten/svært liten grad opplever å ha tilstrekkelige 
muligheter til å lukke avvik.  

Lederne som svarte i noen/liten/svært liten grad, fikk anledning til å gi utdypende svar gjennom et fritekstfelt. 
Kommentarene peker på ulike årsaker. Blant årsakene som går igjen blant flere er manglende tid/ressurser til å 
følge opp avvik på en god måte, behov for å involvere flere ledere/andre avdelinger, noen viser til at det er 
uavklarte ansvarsforhold, mens noen også viser til at de lukker avviket i praksis, men at de ikke alltid klarer å få 
lukket avviket i systemet Simpli. Revisjonen får opplyst i intervju med seksjon for virksomhetsstyring at sistnevnte 
har vært en problemstilling som man har jobbet med, og at det ved oppfølging av avvik som står som ikke lukket i 
kvalitetssystemet har vist seg at avvikene i mange tilfeller er fulgt opp i praksis, men at avviket ikke er satt som 
lukket/løst i systemet.  

Lederne fikk også et spørsmål om i hvilken grad de opplever at sin enhet lykkes med å iverksette tilstrekkelige 
tiltak for å lukke avvik som blir meldt. Se figuren under.  
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Figur 42: I hvilken grad opplever du at din enhet (virksomhet/avdeling) lykkes med å iverksette tilstrekkelige tiltak 
for å lukke avvik som blir meldt? (Alle ledere, n = 245) 

 

Som på det forrige spørsmålet, svarer omtrent en tredjedel av lederne at de i noen grad opplever at enheten lykkes 
med å iverksette tilstrekkelig tiltak for å lukke avvik som blir meldt. Flest svarer imidlertid at de i stor/svært stor 
grad opplever å lykke med dette.  

Lederne som svarte i noen/liten eller svært liten grad fikk mulighet til å utdype svaret sitt. Det pekes på en rekke 
ulike årsaker til at man ikke lykkes med å lukke avvik. I tillegg til kommentarer som er knyttet til for lite tid eller 
ressurser, peker noen ledere på at en del avvik er større/mer strukturelle og krever både analyser av rotårsaker 
og mer langsiktig arbeid for å kunne lukke dem. 

 

7.3.4 Systematisering og analyser av melde avvik til bruk i forbedringsarbeidet 

I Simpli har man tilgang til en «rapportgenerator» hvor det er mulig å hente ut rapporter som viser de ulike 
avvikene og forbedringene som er meldt inn. I rapportgeneratoren er det mulig å ta ut både overordnede 
oversikter over avvik i kommunen, og avvik ned på tjenesteområde- og virksomhetsområdenivå. Via 
rapportgeneratoren er det også mulig å ta ut grafer som viser antall avvik i en virksomhet eller avdeling.  

I intervju blir det vist til at utover de områdene hvor det er laget predefinerte rapporter er det noe krevende å 
hente ut gode avviksoversikter. Det er mulig å hente ut rådata på meldte avvik i Simpli og legge over i Excel. Det 
blir i intervju vist til at en har inntrykk av at det varierer i hvilken grad ledere analyserer avvik på en systematisk 
måte, ettersom at det innebærer en del manuelt arbeid og ikke alle har tilstrekkelig opplæring i analysearbeid. I 
enkelte tjenesteområder blir det vist til at dette arbeidet er godt systematisert og at det også er egne 
støtteressurser som bidrar til å utarbeide avviksrapporter. Tjenesteområdet velferd blir her nevnt som eksempel.  

I intervju med tjenesteområdet velferd pekes det på at det er et pågående og kontinuerlig arbeid med å sikre god 
avviksmeldekultur. Etter kommunesammenslåingen så de at det var ulike avvikskulturer mellom virksomheter og 
avdelinger, med stor variasjon i hva som ble meldt og hvordan meldte saker ble fulgt opp. Det ble derfor besluttet 
fra sentralt fag- og kvalitetsråd i velferd at en arbeidsgruppe skulle nedsettes for å se nærmere på dette. Det er 
deretter definert mål for hvordan tjenesteområdet ønsker å arbeide med avviksmeldinger. Noen mål går på det å 
melde avvik/kultur for å melde avvik, mens andre er rettet mot å sikre at alle ledere skal ha opplæring i 
saksbehandling. Det blir vist til at en erfarer at de lederne som har gjennomgått en egen opplæring på dette 
arbeider mer systematisk med å følge opp og lære av avviksmeldinger enn i de virksomhetene der leder ikke har 
gjennomgått særskilt opplæring. Videre er det hentet ut en oversikt over alle meldte avvik og status for oppfølging. 
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Oversikten viser ifølge de intervjuede at nær alle avvik er fulgt opp (behandlet/lukket), men det er ønskelig å 
arbeide videre med å se på hvordan avvikene blir fulgt opp og hvordan man skal klare å lære av meldte avvik, 
herunder selve kvaliteten i avviksoppfølgingen. Det er blant annet planlagt å innføre månedlige 
stikkprøvekontroller av tilfeldige avviksmeldinger for å se på hvordan avvikene er fulgt opp. Dette påbegynnes i 
2022 etter det revisjonen får opplyst.  

Ledere og ansatte ble i spørreundersøkelsen bedt om å ta stilling til en påstand knyttet til hvorvidt avvik blir brukt 
for å forbedre tjenestene. Se figuren under.  

Figur 43: Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: ... i min enhet blir avvik systematisk brukt for å forbedre 
tjenestene. (Alle ledere og ansatte, n = 1356) 

 

Som viser over viser, er den største andelen respondenter helt eller delvis enig i at avvik systematisk blir brukt for 
å forbedre tjenestene (totalt 50 % av respondentene). Andelen som er helt eller delvis enige i dette, varierer 
imidlertid betydelig mellom tjenesteområdene. Høyest andel finner vi i velferd med 65 %, mens den laveste 
andelen er i samfunnsutvikling med 26 %. I de øvrige tjenesteområdene ligger andelen i nærheten av rundt 50 %.  

Lederne fikk videre et eget spørsmål knyttet til i hvilken grad avvik blir systematisert og analysert som del av 
forbedringsarbeidet i enheten. Se figuren under.  
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Figur 44: I hvilken grad blir avvik systematisert og analysert som del av forbedringsarbeidet i enheten? (Alle ledere, 
n = 247) 

 

Totalt sett svarer 37 % av lederne at avvik enten i svært stor eller i stor grad blir systematisert og analysert som 
del av forbedringsarbeidet i enheten. En like stor andel svarer i noen grad. Omtrent en femtedel av lederne svarer 
at avvik i liten eller i svært liten grad blir systematisert og analysert som del av forbedringsarbeidet.  

 

7.4 Vurdering 

Å avdekke og følge opp avvik er en vesentlig del av arbeid med internkontroll. Kommuneloven § 25-1 tredje ledd 
bokstav c sier at kommunen skal avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Målet er å rette opp eller redusere 
konsekvensen av avviket, men også forebyggingsperspektivet er viktig, i form av at virksomheten kan lære av avvik 
som har oppstått og korrigere fremtidige aktiviteter basert på dette.  

Revisjonen mener at kommunen i hovedsak har etablert et hensiktsmessig system for å melde og følge opp avvik. 
Likevel er det en forutsetning at avvikssystem- og rutiner er godt kjent og at ansatte melder avvik når avvik oppstår. 
Undersøkelsen viser at kjennskap til avvikssystem og rutiner varierer betydelig mellom tjenesteområder. 
Revisjonen mener det ikke er tilfredsstillende at det i et av tjenesteområdene er så mye som 30 prosent som svarer 
at de ikke er kjent med kommunens system og rutiner for å melde avvik. Dette indikerer at det særlig bør arbeides 
med å gjøre system og rutiner kjent i dette tjenesteområdet, men revisjonen vil samtidig påpeke at det er ansatte 
i alle tjenesteområder som ikke er kjent med system og rutiner for å melde avvik. I flere tjenesteområder er det 
en lav andel av de ansatte som svarer at de i stor eller svært stor grad har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de 
skal melde avvik, og at det ikke er tydelig hva som skal meldes som avvik. Selv om undersøkelsen viser at det er 
variasjon mellom tjenesteområder, noe som kan gi en pekepinn på hvor forbedringsbehovet er størst, må 
kommunen etter vår vurdering sette i verk tiltak i alle tjenesteområder for å sikre at ansatte er kjent med hvordan 
og i hvilke tilfeller de skal melde avvik. På undersøkelsestidspunktet svarte 33 prosent (ansatte) at de sjelden eller 
aldri melder avvik når avvik oppstår. Dette er etter revisjonens vurdering ikke tilfredsstillende, og understreker 
behovet for tiltak. 

Undersøkelsen viser videre at det er en betydelig andel både ansatte og ledere som bare i noen grad opplever at 
meldte avvik blir fulgt opp med tilstrekkelige tiltak. Det er ansatte som melder om at det ikke nytter å melde avvik 
eller at man ikke får tilbakemelding på at avvik er fulgt opp, og det er ledere som peker på at det er krevende å 
følge opp avvik blant annet som følge av mangel på tid og ressurser, og at enkelte avvik krever mer langsiktig 
arbeid for å kunne løses. Undersøkelsen viser også at det varierer i hvilken grad avvik systematisk blir brukt for å 
forbedre tjenestene. Det at ledelsen følger opp meldte avvik på en god måte er viktig for å redusere risiko for at 
avvik gjentar seg på nytt. Det at det blir gitt tilbakemelding om hvorvidt avvik er fulgt opp er også viktig for 
meldemotivasjonen til de ansatte, ettersom dette gir et signal om at avviksmeldinger blir tatt på alvor. Revisjonen 
mener det bør skriftliggjøres i kommunens rutiner at ansatte som har meldt avvik skal få tilbakemelding på at 
avviket er fulgt opp.  
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Det er også variasjon når det gjelder i hvilken grad avvik blir systematisert og analysert som del av 
forbedringsarbeidet. Kommunen har lagt til rette for at ulike rapporter fra avvikssystemet kan hentes ut, men 
erkjenner samtidig at det krever en viss kompetanse å hente ut rapporter på andre områder enn der det er laget 
predefinerte rapporter og at denne kompetansen varierer. Revisjonen mener det er viktig at lederne får tilgang til 
de dataene de har behov for i forbedringsarbeidet og at kommunen legger til rette for dette. Det må samtidig 
være en tydelig forventning om at ledere har et ansvar for å systematisere og analysere avvik, og at de dermed 
også har et ansvar for å etterspørre de dataene de har behov for.  

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen mener revisjonen kommunen må arbeide videre med å etablere 
en god kultur for å melde og følge opp avvik. Behovet for tiltak for å bedre avviksrapportering- og oppfølging kan 
være ulikt på tvers av tjenesteområder og virksomheter, men det bør i alle virksomheter være tydelig for de 
ansatte hva som skal meldes som avvik, lederne bør oppfordre til å melde avvik og ansatte må få tilstrekkelig 
opplæring i hvordan de skal melde avvik. Det bør også uttrykkes forventinger til lederne om viktigheten av å følge 
opp avvik på en god måte, under dette sikre at ansatte som melder avvik får tilbakemelding om at avviket er fulgt 
opp, analysere og systematisere avvik for å vurdere om det er ting som går igjen og når det er aktuelt sikre at avvik 
som kan bidra til læring blir tatt opp med personalgruppen i plenum. Revisjonen merker seg også at flere uttrykker 
behov for en tydeligere definisjon av hva som skal defineres som hendelser og hva som skal defineres som avvik. 
Revisjonen støtter dette synet, og vil særlig peke på at det kan være ulik praksis mellom saksbehandlere når det 
gjelder hvilke typer hendelser som blir definert som avvik. Dette innebærer også risiko for at oversikter som 
kommunen utarbeider over omfanget av og type avvik ikke gir et riktig bilde, og kan dermed vanskeliggjøre 
forbedringsarbeidet.  
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8 Rapportering og oppfølging av 
internkontrollen 

8.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

• Er det etablert et system for rapportering og oppfølging av at internkontrollen fungerer? 
a. I hvilken grad er det etablert enhetlige rutiner for rapportering knyttet til internkontrollen? 
b. I hvilken grad rapporterer den enkelte enhet på internkontrollen i sin enhet?  
c. Hvordan følges rapporteringen opp av den administrative ledelsen?  
d. I hvilken grad blir det rapportert tilfredsstillende om internkontroll til kommunestyret?  

8.2 Revisjonskriterier 

Rapportering på internkontrollen er et viktig element for overordnet ledelse for å kunne ha betryggende kontroll, 
jf. KS sin veileder for internkontroll. Gjennom oppfølging sikres nødvendige tilbakemeldinger og justeringer, slik at 
kommunedirektøren har betryggende kontroll selv om han/hun ikke har innsikt i alle detaljer. Det er viktig at 
kommunedirektøren er trygg på at han/hun får relevant informasjon til riktig tid. Dette gjelder oppdatering om 
enkelthendelser eller avvik som har stor betydning (relatert til hensikt med internkontroll), og det gjelder faste 
rapporteringer, som også bør inkludere avklarte punkter om internkontroll. 

Etter kommunelovens § 25-2 skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og 
resultater fra tilsyn minst en gang i året. 

I forarbeidene til ny kommunelov står det at begrunnelsen for denne bestemmelsen blant annet er å styrke 
åpenhet og tillit både til stat og kommune, og å øke de folkevalgtes oppmerksomhet med internkontroll og statlig 
tilsyn generelt, og å styrke arbeidet med dette.69 I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for 
internkontroll, presiseres det videre om innholdet i rapporteringen: 

Det sies at det skal rapporteres om systemer, rutiner og løpende internkontrollarbeid. Det skal også rapporteres om konkrete 

kontroller som er gjennomført. Videre skal det sies noe om hvordan kommunen arbeider med å følge opp eventuelle 

avvik/lovbrudd. Hvor omfattende og detaljert rapporteringen ellers skal være, er det opp til kommunestyret å bestemme. 

Dersom kommunestyret ikke har bestemt noe, er det opp til kommunedirektøren. 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

8.3 Datagrunnlag  

8.3.1 Rutiner for rapportering på internkontrollen  

Rutiner for ledelsens gjennomgang 

Ledelsens gjennomgang er en del av kommunens system for å arbeide med kontinuerlige forbedringer, og skal 
gjennomføres minimum én gang årlig, eller oftere ved behov.70 Formålet med ledelsens gjennomgang er blant 
annet å vurdere om kommunens system for virksomhetsstyring fungerer til sin hensikt, å vurdere om det er behov 
for forbedringer eller endringer i kvalitetssystemet, og for å sikre at kommunens system for virksomhetsstyring 
legger til rette for effektiv styring og gode tjenester. 

Det er også innført årlige rapporteringer på internkontroll knyttet til IKT-systemer, informasjonssikkerhet, 
kjemikaliegjennomgang, vernerunde og HMS.  

Ledelsens gjennomgang skal gjennomføres på tre nivåer i organisasjonen: 

 
69 Prop. 46 L (2017-2018), s. 264-265.  
70 Asker kommune (2022): Ledelsens gjennomgang i Simpli. 
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- 1. På virksomhetsnivå (virksomhetsledere), hvor virksomhetsleder er ansvarlige for å gjennomføre, 
dokumentere og følge opp ledelsens gjennomgang i egen enhet. 

- 2. På tjenesteområdenivå (direktørene for tjenesteområdene), hvor direktørene er ansvarlige for å 
gjennomføre ledelsens gjennomgang basert på aggregert informasjon fra ledelsens gjennomgang 
gjennomført på virksomhetsnivå. 

- 3. På kommunenivå (kommunedirektør og direktører for tjenesteområdene), hvor kommunedirektøren 
er ansvarlig for at ledelsens gjennomgang gjennomføres på toppnivå basert på informasjon fra ledelsens 
gjennomganger som er gjennomført på direktørnivå. Formålet er altså at relevant informasjon fra 
virksomhetsledernivå skal nå opp til og brukes på kommunedirektørnivå for å gjennomføre ledelsens 
gjennomgang. 

Revisjonen får opplyst at det tidligere kun ble gjennomført ledelsens gjennomgang på virksomhetsnivå og på 
kommunenivå, men at man i forbindelse med kommunesammenslåingen også så behov for å gjennomføre 
ledelsens gjennomgang på tjenesteområdenivå for å kunne vurdere og håndtere risikoer på tvers av 
virksomhetene i tjenesteområdene.  

Som del av ledelsens gjennomgang, skal det gjennomgås relevant dokumentasjon, skrives referat etter gitt mal, 
og registreres forbedringstiltak i Simpli. Mal for referat fra ledelsens gjennomgang er tilgjengelig via Simpli, og 
utfylt skjema skal sendes til Virksomhetsstyring i kommunen som dokumenterer referatene i kvalitetssystemet. 
Områder som skal gjennomgås i ledelsens gjennomgang inkluderer blant annet tiltak som fungerer godt og bør 
fremheves, endringer i rammebetingelser (økonomiske, politiske, administrative), personalressurser, revisjoner og 
tilsyn, forbedringsforslag og avvik, risikovurderinger og muligheter, oppfølging av mål, målinger og tiltak, 
innbygger- og brukerundersøkelsen, og andre relevante tema.71 

I intervju kommer det frem at det er noe variasjon i hvor godt ledelsens gjennomgang blir opplevd å fungere på 
undersøkelsestidspunktet, men flere viser til at denne form for rapportering/gjennomgang er hensiktsmessig med 
likt utformede skjema som legger til rette for at en kan ha en felles forståelse av hva som skal vurderes og 
rapporteres, og som legger til rette for at sentrale utfordringer, risikoområder og hva som bør arbeides med blir 
rapportert oppover i systemet. Det pekes samtidig på at dette er et relativt nytt verktøy for mange og at en er i 
prosess med å implementere det på en god måte i organisasjonen. Enkelte (på virksomhetsnivå) gir uttrykk for at 
det er uklart hvordan resultatene fra ledelsens gjennomgang blir brukt i forbedringsarbeid videre i organisasjonen, 
mens andre viser til at noen av punktene som skal svares ut i ledelsens gjennomgang er noe «ullent» og/eller til 
dels omfattende og inngripende i flere prosesser.  

I spørreundersøkelsen stilte revisjonen flere spørsmål knyttet til ledelsens gjennomgang. Omtrent halvparten av 
virksomhetslederne svarer at de er «delvis enig» og omtrent en fjerdedel er «helt enig» i påstander knyttet til om 
ledelsens gjennomgang gir virksomhetslederne a) god oversikt over vesentlige utfordring og risikoområder i 
underliggende enheter, b) om det er et godt internkontrolltiltak og c) om det gir oversikt over hva som må 
rapporteres til neste nivå. Se figuren under. 

 
71 Asker kommune (2020). Mal for referat fra ledelsens gjennomgang. Sist oppdatert 12.11.2020. 
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Figur 45: Ta stilling til følgende påstander om "ledelsens gjennomgang" på virksomhetsnivå. (Virksomhetsledere, 
n=76).72 

 

Både virksomhetsledere og avdelingsledere ble spurt om hvorvidt ledelsens gjennomgang gir dem anledning til å 
rapportere om sentrale utfordringer. Se figuren under. 

Figur 46: Ledelsens gjennomgang gir meg anledning til å rapportere om sentrale utfordringer i virksomheten. 
(Virksomhetsledere, n=72 og avdelingsledere, n=137) 

 

Som figuren over viser, svarer avdelingslederne noe mer positivt enn virksomhetsledere på spørsmålet om 
hvorvidt ledelsens gjennomgang gir dem anledning til å rapportere om sentrale utfordringer i virksomheten. 

Revisjonen stilte også spørsmål til både virksomhets- og avdelingsledere om hvorvidt det er etablert rutiner for å 
regelmessig gjennomgå internkontrollen i enheten. Se figuren under.   

 
72 Svaralternativene «vet ikke» og «ikke aktuelt» er tatt ut av figuren. Ingen respondenter svarte vet ikke, mens mellom 1,3 og 3 prosent av 
lederne svarte «ikke aktuelt» på de ulike spørsmålene. 
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Figur 47: Er det etablert rutiner for å regelmessig gjennomgå internkontrollen i din enhet? (ledere, n=245) 

 

I overkant av 40 % av lederne svarer ja på spørsmålet om det er etablert rutiner for å regelmessig gjennomgå 
internkontrollen i sin enhet, mens ca. en tredjedel svarer delvis. 14 % svarer nei på dette spørsmålet.  

Lederne som svarte ja eller delvis på dette spørsmålet, ble spurt om hvilke aktiviteter gjennomgangen av 
internkontrollen innebærer. I hovedsak vises til at dette ivaretas gjennom ledelsens gjennomgang og de 
rapporteringspunkter som ligger i dette, men noen viser også til gjennomganger av rutiner på personalmøter, 
oppfølging av sjekklister, stikkprøvekontroller m.v. Enkelte kommenterer at det er struktur og rapportering knyttet 
til internkontroll, men at det er en overdrivelse å si at de har dette i ryggmargen.  

Rapportering gjennom lederdialog og oppfølging av lederavtaler/virksomhetsplan  

I tillegg til rapportering som skjer i forbindelse med «ledelsens gjennomgang», er det flere andre strukturerte 
rapporteringer/dialog som også berører internkontroll. Dette kommer i tillegg til løpende dialog og ledermøter på 
tjenesteområdenivå og på virksomhetsnivå.  

I forbindelse med at virksomhetene utarbeider årlige virksomhetsplaner, gjennomføres det lederdialog mellom 
virksomhetslederne og direktør for respektive tjenesteområder. Virksomhetsplanen for kommende år er et viktig 
grunnlag for samtalene. Det blir også inngått lederavtaler mellom ledere på ulike nivå, både på virksomhetsnivå, 
direktørnivå og lederavtale med kommunedirektør.  

Lederne rapporterer fast på virksomhetsplanen to ganger per år, men rapporterer hyppigere på økonomi/budsjett 
(se under). Virksomheter som har betydelige avvik knyttet til måloppnåelse og resultater, kalles inn til lederdialog 
med direktør på høsten (i tillegg til lederdialogen som gjennomføres om våren). 73 

Kommunedirektøren viser til at noen av tjenesteområdene gjennomfører lederdialog med flere avdelings- eller 
virksomhetsledere samtidig. Det kan da både være ledere for avdelinger/virksomheter som er på hele 
risikoskalaen fra grønt til rødt. Dette er for å sikre at kollegaer kan lære av hverandre og utveksle erfaringer. Det 
har vært positive erfaringer med å gjennomføre slike gruppebaserte lederdialoger for å kunne lære på tvers. 

Alle ledere rapporterer månedlig på budsjett gjennom systemet i Framsikt, i tillegg til tertialrapporteringen.  
Rapporteringen i Framsikt følger trafikklysmodellen, og større risikoer kommer ut med gult eller rødt. Lysene kan 
hjelpe ledere å prioritere hvilke virksomheter det knytter seg større risiko til og som de skal bruke tid på å følge 
opp.  

 

 
73 Oppfølging av virksomhetsplan og lederavtale er beskrevet nærmere i aktuell prosessbeskrivelse i kvalitetssystemet.  

42%

32%

14%
12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Ja Delvis Nei Vet ikke



Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Rapportering og oppfølging av internkontrollen 

74 
 

8.3.2 Rapportering fra den enkelte enhet på internkontroll 

Som nevnt i kapittel 8.3.1 er det innført rutiner for rapportering på internkontrollen gjennom ledelsens 
gjennomgang, fra virksomhetsnivå til tjenesteområdenivå til kommunenivå.  
Revisjonen har gjennomgått et utvalg referater fra ledelsens gjennomgang, både på virksomhetsnivå, 
tjenesteområdenivå og kommunenivå. Gjennomgående er referatene fra 2021 mer utfyllende/beskrivende enn i 
2020, noe som blir vist til at skyldes at 2020 var første driftsår i ny kommune og følgelig ble ledelsens gjennomgang 
noe mangelfull, men det er også i 2021 variasjon i hvor detaljerte referatene fra ledelsens gjennomgang er. Dette 
gjelder både virksomhetsnivå og tjenesteområdenivå.  

Under er et eksempel på hvordan et av tjenesteområdene har rapportert på et av punktene som dekkes i ledelsens 
gjennomgang, herunder «vurdering av kvalitetssystemets hensiktsmessighet mht. å understøtte kjerneaktiviteten 
(i 2021):  

Viktig, men utfordrende med så mange ulike administrative og politiske styringssystemer. Tidsplanen og 
prosesser for når de ulike systemene skal oppdateres ift årshjulet oppleves uklare, og systemene oppleves 
ikke å henge godt nok sammen, slik at man får en god overordnet oversikt over status og utfordringer. 
Opplever ikke i dag at dette systemet gjenspeiler vårt målbilde og visjon, siden det er for oppstykket og 
delt. Koblingen mellom framsikt og simpli bør forbedres og grenseoppgangene er uklare. Hva skal 
planlegges, dokumenteres og rapporteres når hvor? Det oppleves som for lang avstand mellom 
virksomhetenes innlegging i februar, direktørenes gjennomgang innen 15 juni og kommunedirektørens 
gjennomgang i oktober. Veldig mye blir gjort og store endringer skjer fra februar til oktober. 

Virksomhets- og avdelingsledere ble i spørreundersøkelsen spurt i hvilken grad de rapporterer til overordnet 
ledelse på ulike områder. 

Et flertall av ledere svarer at de i stor eller svært stor grad rapporterer til overordnet ledelse på måloppnåelse, 
risikoområder, kvalitet i tjenestene og den økonomiske utviklingen i enheten. Ca. halvparten svarer at de i stor 
eller svært stor grad rapporterer på oppfølging av avvik som blir meldt i deres enhet.  

En mindre andel, svarer at de i stor/svært stor grad rapporterer til overordnet ledelse om internkontroll. Se figuren 
under.  

Figur 48: I hvilken grad rapporterer du til overordnet ledelse på internkontrollen i din enhet? (Ledere, n=246) 

 

Flest ledere (over en tredjedel) svarer at de i noen grad rapporterer på internkontrollen i sin enhet til overordnet 
ledelse.  
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8.3.3 Oppfølging av rapportering på internkontroll   

I spørreundersøkelsen ble virksomhets- og avdelingsledere bedt om å ta stilling til oppfølging av rapportering som 
blir gitt gjennom ledelsens gjennomgang. Se figuren under.  

Figur 49: Utfordringer som jeg rapporterer om i ledelsens gjennomgang blir ved behov fulgt opp av overordnet 
ledelse (Virksomhetsledere, n=72 og avdelingsledere, n=137) 

 

Figuren over viser at flest ledere er «delvis enig» i at utfordringer som de rapporterer om i ledelsens gjennomgang 
ved behov blir fulgt opp av overordnet ledelse. Enn større andel avdelingsledere enn virksomhetsledere svarer 
«helt enig» på dette spørsmålet. Omtrent 1 av 5 virksomhetsledere er delvis eller helt uenige i at utfordringer som 
blir rapportert blir fulgt opp av overordnet 
ledelse.  

I fritekstfelt i spørreundersøkelsen er det flere 
ledere som peker på at de ikke opplever at det 
som gjennomgås i ledelsens gjennomgang følges 
opp av overordnet leder. Enkelte viser også til at 
de aldri har fått noen opplæring i hvordan de selv 
skal gjennomføre ledelsens gjennomgang eller 
hensikten med skjema, og at det derfor blir 
vanskelig å se formålet med denne aktiviteten.  

 

 

Et flertall av ledere svarer imidlertid at de i stor eller svært stor grad blir fulgt opp av sin leder dersom de 
rapporterer om utfordringer i styring/drift av enheten (75 prosent) 
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Figur 50: I hvilken grad blir du fulgt opp av din leder dersom du rapporterer om utfordringer i styring/drift av 
enheten? (Ledere, n=246) 

 

I spørreundersøkelsen er det samtidig flere 
ledere som i fritekst skriver at de opplever at 
de bruker mye tid på rapportering, men at de i 
mindre grad opplever at deres overordnede 
leder kommer med tilbakemeldinger som viser 
at de følger opp det som er blitt rapportert inn. 
Noen kommenterer at dette gjør at 
rapportering oppfattes som en tidstyv. 
Samtidig er det flere som også benytter 
anledning til å skrive at de opplever at deres nærmeste leder har god tilgjengelighet og gir råd og veiledning ved 
behov. 

Revisjonen får opplyst at seksjon for virksomhetsstyring legger til rette for gjennomføringen av ledelsens 
gjennomgang på kommunenivå, blant annet i form av å sammenstille informasjon om de viktigste 
risikoene/utfordringene som er identifisert i hvert tjenesteområde. I intervju blir det vist til at dette er et 
omfattende og manuelt arbeid, og innebærer skjønnsmessige vurderinger om hvilke risikoer som bør løftes til 
toppledernivået. Det blir pekt på at det har blitt arbeidet med å involvere direktørene for hvert tjenesteområde i 
forberedelsene i større grad for å sikre at direktørene har tilstrekkelig eierskap til hvilke risikoer som blir løftet opp 
i ledelsens gjennomgang på kommunenivå.  

Temaer for ledelsens gjennomgang på kommunenivå har blant annet vært tiltak og status fra forrige ledelsens 
gjennomgang, endringer i rammebetingelser og hvordan de blir ivaretatt, avvik og uønskede hendelser, 
rapportering og analyse av avvik, måloppnåelse og presentasjoner, resultatene fra revisjoner og tilsyn, bruken av 
Simpli, kompetansekartlegging, samt risikoer og muligheter. Referat fra møtene er dokumentert i 
kvalitetssystemet.  

Selve gjennomgangen gjøres i et møte der alle direktørene er samlet. Revisjonen får opplyst at det i forrige 
ledelsens gjennomgang på kommunenivå ble gitt tilbakemelding om at man ønsker mer tid til selve 
gjennomgangen, fordi det er mange områder som skal gjennomgås.  

Enkelte kommenterer i intervju at tidsperioden mellom ledelsens gjennomgang på ulike nivåer er i overkant langt 
(flere måneder mellom). Det blir vist til at mye kan skje i tjenesteområdene og virksomhetene mellom ledelsens 
gjennomgang på disse nivåene, til ledelsens gjennomgang blir gjennomført på kommunenivå. Problemstillinger 
som ble tatt opp i første runde er dermed ikke nødvendigvis de mest aktuelle lenger. Revisjonen får opplyst at det 
i 2022 er gjort en justering på tidspunktet for ledelsens gjennomgang på direktørnivået, fra november til 
september. Virksomhetene har frist for sine gjennomganger 15. juni.  
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I tillegg til ledelsens gjennomgang, følger kommunen også opp om internkontrollen er tilfredsstillende gjennom 
tilsyn og revisjoner. Som tidligere nevnt har seksjon for virksomhetsstyring ansvar for å følge opp 
kommunedirektørens internkontroll, herunder interne og eksterne tilsyn og revisjoner i forbindelse med ISO-
sertifiseringen. Seksjon for virksomhetsstyring gjennomfører internrevisjon ved å velge ut et utvalg virksomheter 
og etterspørre dokumentasjon på et valgt område. I 2021 var fokusområdene kvalitetssystemet, ROS-analyser og 
rutiner for å melde inn og følge opp avvik. Videre gjennomføres det intervjuer med de utvalgte virksomhetene. På 
bakgrunn av dokumentasjonen og intervjuene får virksomhetene forslag til forbedring eller ev. avvik. Det blir 
opplyst at smitteverntiltak i forbindelse med koronapandemien til dels har vært en hindring for å gjennomføre 
internrevisjon.  

I tillegg gjennomføres det årlig ekstern revisjon av DNV i forbindelse med kommunens ISO-sertifisering. Hver 
virksomhet i kommunen skal som et minimum være berørt av ekstern revisjon hvert tredje år, men noen 
virksomheter blir revidert hvert år. Formålet er å sørge for at kommunen etterlever kravene for ISO-sertifisering.  
I 2021 var hovedområdene harmonisering av kvalitetssystemet Simpli, roller og ansvar og beredskap.   

Avslutningsvis i spørreundersøkelsen til lederne på fullmaktsnivå 2 i kommunen, ble de bedt om å ta stilling til i 
hvilken grad de totalt sett opplever at det er etablert en tilfredsstillende internkontroll for sin enhet. Se figuren 
under.  

Figur 51: I hvilken grad opplever du - totalt sett - at det er etablert en tilfredsstillende internkontroll for din 
enhet/ditt ansvarsområde? (Ledere, n=244) 

 

Selv om et klart flertall av lederne svarer at de enten i svært stor eller stor grad opplever at det er etablert en 
tilfredsstillende internkontroll for sin enhet, svarer omtrent en tredjedel av lederne at de bare i noen grad opplever 
dette.  

 

8.3.4 Rapportering på internkontrollen til kommunestyret 

I dokumentet «virksomhetsstyring i Asker kommune», som er kommunens overordnede dokument som 
inneholder prinsipper virksomhetsstyring, står det at kommunedirektøren minst én gang i året skal rapportere om 
internkontroll til kommunestyret.74 I tillegg til rapportering gjennom årsberetningen, holdt kommunedirektøren 
også i 2021 en presentasjon til formannskapet om virksomhetsstyring og internkontroll i Asker kommune. 

Kommunedirektøren rapporterer årlig om internkontroll og statlig tilsyn til kommunestyret via årsberetningen. 
Dette er omtalt i et eget kapittel om «betryggende kontroll – iverksatte og planlagte tiltak» både i årsberetning 
for 2020 og 2021.  

 
74 Asker kommune (2019): Virksomhetsstyring i Asker kommune, s. 37 
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I årsberetningene redegjør kommunedirektøren for Asker kommunes system for internkontroll, og viser blant 
annet til at nye Asker kommune i 2020 ble sertifisert etter ISO-standard 9001:2015, og at det overordnede felles 
ledelsessystemet for kvalitet skal sikre operasjonalisering av politiske vedtak, måloppnåelse, tjenesteleveranse av 
god kvalitet samt etterlevelse av regelverk. Videre vises det til at mange av prinsippene i ISO-standarden er 
sammenfallende med «grunnprinsipper for god kommunal praksis og krav til oppbygging av forsvarlig 
internkontroll i kommunen».75 Videre at kommunens prosesser og rutiner er beskrevet i kvalitetssystemet, samt 
at internkontroll er integrert i den ordinære virksomhetsstyringen der risiko- og sårbarhetsanalyser utgjør en 
sentral rolle, og at avviks- og forbedringssystemet utgjør en viktig del av internkontrollen.    

I årsberetningen er det også henvist til dokumentet «virksomhetsstyring i Asker kommune» som inneholder 
grunnprinsipper for virksomhetsstyring, og til KS sin veileder om internkontroll «orden i eget hus», og at begge 
dokumenter er sentrale for kommunens arbeid med internkontroll og den administrative lederopplæringen. 

I årsberetningene er det også rapportert om hvilke tiltak (eksterne og interne revisjoner og tilsyn) som er 
gjennomført. I 2020 rapporteres det eksempelvis om følgende:  

- Ekstern revisjon i regi av DNV-GL, i forbindelse med ISO-sertifisering 9001:2015 
- Intern systemrevisjon i forbindelse med ISO-sertifisering. 
- Temabasert revisjon: Revisjon om NAV, saksbehandling og tildeling av ytelser etter sosialtjenesteloven. 
- Statlige tilsyn: tilsyn med lønns- og arbeidsavtaler i offentlige kontrakter og tilsyn i barnehage. 
- Personvernopplysninger: Konkrete hendelser som involverte deling av personsensitiv informasjon utløste 

implementering av tiltaksplan. 
- Varslingssaker 

Videre står det i årsberetningen hvilke tiltak som er planlagt for hhv. 2021 (årsberetning for 2020) og 2022 
(årsberetningen for 2021), blant annet hvilke tilsyn og revisjoner som vil bli gjennomført (både eksterne slik som 
DNV og Deloitte) samt interne revisjoner i forbindelse med systemrevisjon ISO.  

I årsberetningene kommenteres det i liten grad om internkontrollen blir opplevd å fungere tilfredsstillende, ev. på 
hvilke områder det er forbedringsbehov eller om det gjennom internkontrollen er identifisert områder med 
betydelig risiko. Det rapporteres også i varierende grad om hva som er resultatene av revisjonene/tilsynene som 
er gjennomført, i hovedsak rapporteres det på om hvorvidt det er avdekket avvik/gitt pålegg om retting, men dette 
er i liten grad beskrevet nærmere. Eksempelvis i form av formuleringer som «avvik som ble avdekket, er lukket».  

I intervju med overordnet ledelse i kommunen blir det pekt på at kommunen med fordel kan løfte frem spørsmål 
knyttet til internkontroll, som risikovurderinger og tilsyn, også i tertialrapporter og ikke bare i kommunens 
årsberetning, da dette kan bidra til mer kontinuerlig innsikt og læring på dette området. 

 

8.4 Vurdering 

Asker kommune har etablerte enhetlige rutiner for rapportering på internkontrollen både på virksomhets- og 
tjenesteområdenivå. Sentrale risiko- og utfordringer som kommer frem i disse gjennomgangene blir tatt videre til 
ledelsens gjennomgang på kommunenivå der direktørene samlet gjennomgår funn og vurderer overordnede 
tiltak. Deloitte mener strukturen som er etablert fremstår formålstjenlig, og skal bidra til å sikre at det blir gjort en 
vurdering av sentrale områder knyttet til internkontroll på ulike nivå. I tillegg til ledelsens gjennomgang, er det 
også gjennom faste rapporteringer, lederavtaler og lederdialog etablert et system der ledere blir fulgt opp på mål- 
og resultatoppnåelse. Revisjonen mener videre at det er positivt at kommunen som del av ISO-sertifiseringen 
gjennomfører egne revisjoner av utvalgte områder innenfor kvalitetsstyring.  

Revisjonen mener i all hovedsak at rapporteringsstrukturen som er etablert fremstår som et hensiktsmessig tiltak 
for å sikre systematisk rapportering på internkontrollen og andre sentrale forhold knyttet til mål- og resultater. 
Undersøkelsen viser likevel at det gjenstår noe arbeid med å innarbeide strukturen med ledelsens gjennomgang 
på en god måte i organisasjonen. Revisjonen merker seg at innholdet i rapporteringen varierer, og mange 
virksomhets- og avdelingsledere viser til at de bare «i noen grad» rapporterer på internkontrollen. En av lederne 
vi har intervjuet illustrerer dette på en god måte ved å vise til at ledelsens gjennomgang må gjennom en 
modningsprosess for å sikre at en beveger seg fra en skjematisk gjennomgang av en sjekkliste, til at en kan 
reflektere rundt de ulike forholdene som kommer frem og bruke det som et verktøy for utvikling.  

 
75 Asker kommune (2021): Årsberetning fra kommunedirektør til kommunestyret for 2020. Datert 22. mars 2021. 



Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Rapportering og oppfølging av internkontrollen 

79 
 

Revisjonen merker seg videre at det er gjort en justering i tidsforløpet mellom gjennomgangene på ulike nivå. Det 
bør etter noe tid evalueres om dette er tilstrekkelig, eller om det bør gjøres ytterligere justeringer. Revisjonen 
mener, som også enkelte i undersøkelsen har påpekt, at det kan være risiko for at utfordringsbildet kan endre seg 
dersom det går for lang tid mellom gjennomgangene på ulike nivåer.  

Videre merker revisjonen seg at ledere på fullmaktsnivå 2 gir uttrykk for at de er usikre på hvordan forhold som 
de rapporterer til neste nivå blir fulgt opp. Revisjonen mener kommunen bør sikre en tilbakemelding til ledere på 
underliggende nivå om hvordan rapporteringen følges opp videre, herunder hvilke vurderinger som er gjort og 
hvilke forhold som blir fulgt opp av overordnet ledelse (eksempelvis forhold som berører flere virksomheter og 
tjenesteområder og som kan kreve tiltak på overordnet nivå). Dette kan bidra til å øke forståelsen for hvorfor 
ledelsens gjennomgang gjennomføres, og hvordan slik rapportering er viktig i kommunens sektorovergripende 
internkontroll.   

Som del av ny kommunelov er det tatt inn bestemmelse om at kommunedirektøren skal rapportere til 
kommunestyret både om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn minst en gang i året (kommuneloven § 
25-1). I forarbeidene til ny kommunelov står det at begrunnelsen for denne bestemmelsen blant annet er å styrke 
åpenhet og tillit både til stat og kommune, og å øke de folkevalgtes oppmerksomhet med internkontroll og statlig 
tilsyn generelt, og å styrke arbeidet med dette.76  Asker kommune rapporterer om internkontroll og resultat fra 
statlige tilsyn og revisjoner som del av årsberetningen, og oppfyller dermed rapporteringskravet i kommuneloven. 
Når det gjelder innholdet i rapporteringen, mener revisjonen at rapporteringen som omhandler internkontroll i 
stor grad er deskriptiv, og det rapporteres i liten grad om internkontrollen blir opplevd å fungere tilfredsstillende, 
ev. på hvilke områder det er forbedringsbehov eller om det gjennom internkontrollen er identifisert områder med 
betydelig risiko. 

Revisjonen stiller følgelig spørsmål ved om rapporteringen – slik den er gitt i årsberetningene– gir kommunestyret 
tilstrekkelig grunnlag for å forstå og vurdere om det er etablert en tilstrekkelig god internkontroll i kommunen som 
grunnlag for å følge opp sitt overordnede ansvar for kommunens virksomhet. Revisjonen vil presisere at det er 
opp til kommunestyret å bestemme hvor omfattende og detaljert rapporteringen skal være, men merker seg at 
det i intervju med administrativ ledelse blir vist til at det kan være en fordel å også inkludere rapportering om 
internkontroll i tertialrapporter og ikke bare i årsberetning. Revisjonen mener rapporteringen med fordel også kan 
være mer konkret på hvordan internkontrollen fungerer i praksis, og hvordan kommunen arbeider med å følge 
opp ev. svakheter, avvik og risikoområder som er avdekket.   

 

 
76 Prop. 46 L (2017-2018), s. 264-265.  
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9 Konklusjon og anbefalinger 
Revisjonen mener at Asker kommune i all hovedsak har etablert en god struktur for den sektorovergripende 
internkontrollen. Det er etablert et felles kvalitetssystem som skal brukes av hele kommunen og som sikrer 
formalisering av arbeidsprosesser (skriftlige rutiner), gjennomføring av risikovurderinger og system og rutiner for 
å melde og følge opp avvik.  Kvalitetssystemet understøttes av en rekke sentrale dokumenter og årshjulsprosesser 
gjennom virksomhetsstyringen som sikrer at alle virksomheter gjennomfører flere viktige internkontrolloppgaver 
samt også rapporterer på internkontrollarbeidet. Det er også utarbeidet egne kontrolltiltak for å etterse at 
internkontrolloppgavene etterleves – heriblant etterser seksjon for virksomhetsstyring om virksomhetene 
gjennomfører risikovurderinger, følger opp avvik som ikke er lukket, det gjennomføres både interne og eksterne 
revisjoner i forbindelse med kommunens ISO-sertifisering og det tilbys også veiledning og bistand ut mot den 
enkelte virksomhet.  

Samtidig viser undersøkelsen at det er betydelig variasjon mellom tjenesteområder på nær alle områder av 
internkontrollen som er undersøkt. Se figuren under der noen dimensjoner av internkontrollen er oppsummert.  

Figur 52: Andel ansatte/ledere fordelt på tjenesteområder som har svart i den positive enden av svaralternativer 
på utvalgte spørsmål (enten ja eller i stor svært/stor grad) N varierer fra 868-1356.77 

 

 
77 Spørsmålsformuleringene i figuren er blitt forkortet, og er basert på følgende spørsmål: Oppfølging av avvik: «I hvilken grad opplever du at 
meldte avvik blir fulgt opp med tilstrekkelige forbedringstiltak?» (ansatte) og «I hvilken grad opplever du at din enhet (virksomhet/avdeling) 
lykkes med å iverksette tilstrekkelige tiltak for å lukke avvik som blir meldt?» (ledere). Informasjon om etiske retningslinjer: «I hvilken grad 
opplever du at du har fått tilstrekkelig informasjon om etiske retningslinjer som skal følges?» (ansatte). Internkontroll: «I hvilken grad 
opplever du at ledelsen (din nærmeste leder eller øvrig ledelse) tydelig har formidlet hvordan din enhet skal ivareta krav til internkontroll?» 
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Det er verken mulig eller ønskelig å innføre identiske krav til rutiner og organisering på tvers av organisasjonen, da 
det er viktig at internkontrollen er tilpasset virksomhetenes risiko og egenart. Samtidig mener revisjonen at det er 
enkelte forbedringsområder i strukturen for den sektorovergripende internkontrollen som kommunen kan 
arbeidere videre med. Under oppsummerer vi disse forbedringsområdene.   

 

Dimensjon Identifiserte forbedringsområder   Deloitte anbefaler at kommunen 

Styring og 

kontrollmiljø 

Det foreligger en struktur for sektorovergripende 
internkontroll og felles føringer for hvordan kommunen skal 
arbeide med internkontroll på tvers av tjenestene. 
Revisjonen mener likevel at det i enda større grad kan 
defineres hvilket ansvar ledere på ulike nivå har for 
internkontrollen. Ansvar for internkontroll er ikke nevnt i 
lederavtalene for virksomhetsledere og avdelingsledere, og 
noen peker også på at lederavtale ikke er inngått.  
Undersøkelsen viser variasjon på nesten samtlige områder 
som er undersøkt, og en betydelig andel ledere svarer at det 
ikke er klart hva som er deres ansvar eller hvilke 
forventinger det er til dem når det gjelder internkontroll.  

 

1. Etablerer enda tydeligere føringer for hvilket ansvar 
ledere på ulike nivå har for internkontrollen. Ledernes 
ansvar for og forventninger til internkontrollarbeidet 
kan med fordel omtales spesifikt i lederavtalene som 
inngås med ledere på ulike nivå 

2. Sikrer at det blir inngått lederavtaler med alle ledere 

 Nesten halvparten av lederne mener at kvalitetssystemet 
bare i noen grad understøtter internkontrollarbeidet. I 
undersøkelsen vises det til at arbeidet med å implementere 
systemet har vært preget av pandemien, og at det er behov 
for å intensivere opplæringen i bruk av systemet fremover. 
Flere ledere etterlyser også mer opplæring i hvordan de 
rent praktisk skal gjennomføre internkontrollarbeidet 

 

3. Sikrer at ledere får tilstrekkelig opplæring/veiledning i 
bruk av kvalitetssystemet og hvordan de i praksis kan 
gjennomføre internkontrollarbeidet 

 

 En betydelig andel ansatte opplever at det ikke i tilstrekkelig 
grad foreligger skriftlige rutiner for sentrale 
arbeidsprosesser, og at disse ikke er tilgjengelige eller 
oppdaterte. Det er et stort omfang ansatte som viser til 
vanskeligheter med å finne frem i kvalitetssystemet. 

 

4. Sikrer at alle tjenesteområder og virksomheter i 
kommunen har gode system for å identifisere, utarbeide 
og oppdatere rutiner for sentrale arbeidsprosesser. 

5. Sikrer at ansatte får tilstrekkelig opplæring/bistand til å 
finne frem til rutiner 

 Under halvparten av lederne oppgir at de har utarbeidet en 
kompetanseplan for sin enhet.  

1 av 5 har ikke fått tilbud om medarbeidersamtale i 2020 og 
2021. Medarbeidersamtaler er en viktig arena for å avklare 
forventninger, ansvar og om medarbeidere har behov for 
opplæring og kompetanseheving. 

6. Sikrer gode system og rutiner for å kartlegge 
kompetanse og utarbeide nødvendige kompetanse- og 
opplæringsplaner, slik at ansatte får nødvendig 
opplæring til å ivareta sine arbeidsoppgaver på en god 
måte.  

7. Sikrer at det minst en gang årlig blir gjennomført 
medarbeidersamtaler med ansatte (ansatte både med 
og uten lederansvar) 

 

Informasjon og 

kommunikasjon 

Under halvparten av de ansatte svarer ja på spørsmål om  
de kjenner til kommunens etiske retningslinjer.  

Bare litt over halvparten av de ansatte kjenner innholdet i 
virksomhetsplanen som gjelder for virksomheten de er 
ansatt i. 

8. Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med 
innholdet i virksomhetsplaner  

9. Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med 
innholdet i etiske retningslinjer for Asker kommune 

10. Vurdere å gjennomføre etisk refleksjon i alle 
virksomheter 

 
(ansatte). Risikovurderinger: «I hvilken grad blir risikoer som er identifisert fulgt opp med tiltak/kontrollaktiviteter for å redusere risikoen?» 
(ledere) og «I hvilken grad opplever du at oppfølging av risikovurderinger blir fulgt opp med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak?» 
(ansatte). Rutiner: «I hvilken grad opplever du at det foreligger tilstrekkelig med rutiner/skriftlige beskrivelser for hvordan du skal 
gjennomføre/utføre ditt arbeid?» (ansatte). Kvalitetssystemet: «I hvilken grad opplever du at rutiner/prosessbeskrivelser er lett 
tilgjengelig/lett å finne frem til i kvalitetssystemet Simpli?». Spørsmålene viser svar fra ansatte, bortsett fra spørsmål om avvik og 
risikovurderinger, hvor svar fra både ansatte og ledere er blitt lagt sammen og gjengitt samlet. 



Forvaltningsrevisjon av overordnet internkontroll i Asker kommune | Konklusjon og anbefalinger 

82 
 

Risikovurdering  Nær samtlige virksomheter gjennomfører risikovurderinger 
av de områdene kommunedirektøren har definert i 
oppdragsbrevet. Revisjonen merker seg imidlertid at det 
varierer hvilke andre områder det gjennomføres 
risikovurderinger av. Det gjennomføres i langt større grad 
risikovurderinger knyttet til HMS, enn av tjenestekvalitet, 
harmonisering av tjenester etter kommunesammenslåingen 
og korrupsjon og misligheter. 

Bare rundt en tredjedel av lederne svarer at de har fått 
tilstrekkelig opplæring i gjennomføring av risikovurderinger. 

 

En betydelig del både ledere og ansatte mener at 
risikovurderinger ikke i tilstrekkelig grad blir fulgt opp 

 

11. Følge opp at man forventer at det blir gjennomført 
risikovurderinger av alle sentrale forhold som vedrører 
driften og tjenestene i kommunen. Gjennom f.eks. 

o Tydelige forventninger i oppdragsbrev  

o Etterspørre i ledersamtaler 

o Informasjon til ledere/ansatte 

o Opplæring 

 

 

 

12. Gir tydelige føringer og opplæring i hvordan 
risikovurderinger skal gjennomføres og hvordan 
identifiserte risikoer skal følges opp. Det bør også 
tydeliggjøre at ansatte bør informeres om hvordan 
identifiserte risikoer i den enkelte enhet følges 
opp/vurderes av ledelsen. 

 

 

Avvikshåndtering Det er stor variasjon mellom tjenesteområdene når det 
gjelder kjennskap til kommunens system og rutiner for å 
melde avvik. I et av tjenesteområdene er det 30 prosent av 
de ansatte som svarer at de ikke kjenner til kommunens 
system og rutiner for å melde avvik 

På undersøkelsestidspunktet svarte 33 prosent (ansatte) at 
de sjelden eller aldri melder avvik når avvik oppstår. 

Videre er det en betydelig andel ledere og ansatte som 
mener at avvik ikke i tilstrekkelig grad blir fulgt opp. Avvik 
blir heller ikke i tilstrekkelig grad systematisert og analysert 
som del av forbedringsarbeidet 

13. Sikrer at ansatte vet hvordan og i hvilke tilfeller de skal 
melde avvik 

14. Sikrer at ledere oppfordrer ansatte til å melde avvik når 
avvik oppstår 

15. Gir tydelige føringer om at avvik skal følges opp på en 
systematisk måte. Det bør også innføres skriftlige 
rutiner som sikrer at ansatte får tilbakemelding på at 
avvik som er meldt inn er fulgt opp 

 

Oppfølging av 

internkontrollen 

Det er etablert et system for å rapportere og følge opp 
internkontrollen gjennom «ledelsens gjennomgang» på 
virksomhets- tjenesteområde og kommunedirektørnivå. 
Flere ledere peker imidlertid på at de er usikre på hvordan 
det de rapporterer til neste nivå blir fulgt opp.  

Rapporteringen til kommunestyret om internkontroll er 
etter revisjonens vurdering i stor grad deskriptiv, og angir i 
liten grad vurderinger om hvorvidt internkontrollen 
fungerer tilfredsstillende.   

16. Sikrer at svakheter i internkontrollen og/eller sentrale 
risikoområder som er identifisert og rapportert oppover 
til neste nivå også blir tatt opp igjen med ledere på 
underliggende nivå, herunder at det blir gitt 
tilbakemelding om hvordan rapporteringen er fulgt opp. 
Dette kan eks. være tema i lederdialog.  

17. Vurderer å rapportere mer utfyllende til kommunestyret 
om internkontroll, der rapporteringen er tydeligere på 
hvilke risikoområder/svakheter som ev. er identifisert og 
hvordan disse blir fulgt opp 
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Notat
Til: Kontrollutvalget i Asker kommune

Fra: Kommunedirektør Lars Bjerke 

Kopi: Direktør Økonomi, Randi Sandli 
Direktør Organisasjon Lars Joakim Tveit 
Seksjonsleder Virksomhetsstyring, Sylvi Seter

   Asker 17.08.2022 

Høringsuttalelse til forvaltningsrevisjon Asker kommune 
 – Overordnet internkontroll 

På oppdrag fra kontrollutvalget mottok Asker kommune, juli 2022, rapport fra 
Deloitte om forvaltningsrevisjon av overordnet internkontrollstyring i kommunen. 

Administrasjonen takker for en grundig og godt utarbeidet rapport som gir Asker 
kommune gode råd og innspill til videre arbeid med sin forvaltning og 
organisering. Innspillene sammenfaller også i stor grad med de observasjoner 
som er gjort via internkontrollaktiviteter og tiltak som er under vurdering. 
Administrasjonen konstaterer at rapporten har konkludert med totalt 17 
anbefalinger innen 5 hovedområder: 

- Styring og kontrollmiljø
- Informasjon og kommunikasjon
- Risikovurdering 
- Avvikshåndtering 
- Oppfølging av internkontrollen

Disse forbedringspunktene er listet opp punktvis (i kursiv) under og kommenteres 
fortløpende: 

Styring og kontrollmiljø 
1) Etablerer enda tydeligere føringer for hvilket ansvar ledere på ulike nivå har for
 internkontrollen. Ledernes ansvar for og forventninger til internkontrollarbeidet 
 kan med fordel omtales spesifikt i lederavtalene som inngås med ledere på ulike  
 nivå 

Seksjon virksomhetsstyring vil sørge for at det utarbeides en nærmere beskrivelse 
av ansvar og forventinger til internkontroll som forankres i toppledelsen og gjøres 
gjeldende fra 2023. Malen for lederavtaler vil oppdateres til å inkludere 

Notat
Asker
kommune

Til: Kontrollutvalget i Asker kommune

Fra: Kommunedirektør Lars Bjerke

Kopi: Direktør Økonomi, Randi Sandli
Direktør Organisasjon Lars Joakim Tveit
Seksjonsleder Virksomhetsstyring, Sylvi Seter

Asker 17.08.2022

Høringsuttalelse til forvaltningsrevisjon Asker kommune
- Overordnet internkontroll

På oppdrag fra kontrollutvalget mottok Asker kommune, juli 2022, rapport fra
Deloitte om forvaltningsrevisjon av overordnet internkontrollstyring i kommunen.

Administrasjonen takker for en grundig og godt utarbeidet rapport som gir Asker
kommune gode råd og innspill t i l videre arbeid med sin forvaltning og
organisering. Innspillene sammenfaller også i stor grad med de observasjoner
som er gjort via internkontrollaktiviteter og tiltak som er under vurdering.
Administrasjonen konstaterer at rapporten har konkludert med totalt 17
anbefalinger innen 5 hovedområder:

- Styring og kontrollmiljø
- Informasjon og kommunikasjon

Risikovurdering
- Avvikshändtering
- Oppfolging av internkontrollen

Disse forbedringspunktene er listet opp punktvis (i kursiv) under og kommenteres
fortløpende:

Styring og kontrollmiljo
1) Etablerer enda tydeligere foringer for hvilket ansvar ledere pa ulike nivä har for

internkontro/len. Ledernes ansvar for og forventninger ti l internkontrol/arbeidet
kan med fordel omtales spesifikt i lederavtalene som inngäs med ledere p ulike
niv&

Seksjon virksomhetsstyring vil sørge for at det utarbeides en nærmere beskrivelse
av ansvar og forventinger ti l internkontroll som forankres i toppledelsen og gjøres
gjeldende fra 2023. Malen for lederavtaler vil oppdateres til å inkludere
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internkontroll, og forventinger knyttet til internkontroll vil også tydeliggjøres i 
større grad i det årlige oppdragsbrevet. 

2) Sikrer at det blir inngått lederavtaler med alle ledere

I henhold til prosess for lederavtaler i kvalitetssystemet skal det inngås 
lederavtaler på fire nivåer årlig: 
• mellom politisk forhandlingsutvalg v/ ordfører og kommunedirektøren
• mellom kommunedirektøren og direktør
• mellom direktør og virksomhetsleder
• mellom virksomhetsleder og avdelingsleder

Intern revisjon gjennomført våren 2022 hadde oppfølging av lederavtaler som et 
kontrollpunkt, og noen funn ble gjort. For tiden er dette en manuell kontroll-
oppgave. Det vil vurderes hvordan inngåelse av lederavtaler bedre kan 
synliggjøres som del av styringsprosessen, for eksempel om det er mulig å sette 
opp noen standardrapporter som vil gjøre denne kontrollen enklere.  

3) Sikrer at ledere får tilstrekkelig opplæring/veiledning i bruk av 
   kvalitetssystemet og hvordan de i praksis kan gjennomføre internkontroll- 
   arbeidet 

I begynnelsen av hvert år arrangeres det informasjonsmøter/workshops for 
samtlige virksomhetsledere i den hensikt å styrke lederne i gjennomføringen av 
kravene i oppdragsdokumentet, herunder internkontroll. Utover dette har det 
vært en stående invitasjon til lederne å kontakte seksjon virksomhetsstyring for 
assistanse. Opplæringsmateriellet vil bli evaluert og tydeliggjort ved behov. 
For å sikre at opplæring treffer på behovet i omfang og kvalitet, vil seksjon 
virksomhetsstyring blant annet be om innspill fra brukerne på opplæringsmateriell 
og metodikk for opplæring. 

4) Sikrer at alle tjenesteområder og virksomheter i kommunen har gode system 
 for å identifisere, utarbeide og oppdatere rutiner for sentrale arbeidsprosesser  

Metodikk og veiledning for å understøtte identifisering, utarbeidelse og ajourhold 
av sentrale arbeidsprosesser samt ressursbruk, vil vurderes nærmere. 
Identifisere og utarbeide sentrale arbeidsprosesser er en del av lederansvaret 
/virksomhetsstyringen innen den enkelte virksomhet. I oppdragsbrevet 2022 står 
det at «Virksomhetsledere har ansvar for at virksomhetens prosesser i Simpli til 
enhver tid er oppdatert, at prosesser og rutiner er kjent og følges opp av ansatte, 
og at avvik og forbedringer registreres og følges opp for å sikre kontinuerlig 
forbedring av tjenestene…».» Hvert tjenesteområde har en dedikert superbruker 
som bistår i identifisering og utarbeiding av prosesser.
Når det gjelder å oppdatere rutiner, settes det automatisk et revisjonsvarsel (1 år 
frem i tid, kan overstyres) på alle informasjonselementer i kvalitetssystemet 
Simpli. Det sendes da en mail til eier om at informasjonselementet må 
verifiseres/oppdateres. 

internkontroll, og forventinger knyttet ti l internkontroll vil også tydeliggjøres i
større grad i det årlige oppdragsbrevet.

2) Sikrer at det blir inngätt lederavtaler med alle ledere

I henhold ti l prosess for lederavtaler i kvalitetssystemet skal det inngås
lederavtaler på fire nivåer årlig:

• mellom politisk forhandlingsutvalg v/ ordfører og kommunedirektøren
• mellom kommunedirektøren og direktør
• mellom direktør og virksomhetsleder
• mellom virksomhetsleder og avdelingsleder

Intern revisjon gjennomført våren 2022 hadde oppfølging av lederavtaler som et
kontrollpunkt, og noen funn ble gjort. For tiden er dette en manuell kontroll-
oppgave. Det vil vurderes hvordan inngåelse av lederavtaler bedre kan
synliggjøres som del av styringsprosessen, for eksempel om det er mulig å sette
opp noen standardrapporter som vil gjøre denne kontrollen enklere.

3) Sikrer at ledere far tilstrekkelig opplering/veiledning i bruk av
kvalitetssystemet og hvordan de i praksis kan gjennomføre internkontrol/-
arbeidet

I begynnelsen av hvert år arrangeres det informasjonsmøter/workshops for
samtlige virksomhetsledere i den hensikt å styrke lederne i gjennomføringen av
kravene i oppdragsdokumentet, herunder internkontroll. Utover dette har det
vært en stående invitasjon til lederne å kontakte seksjon virksomhetsstyring for
assistanse. Opplæringsmateriellet vil bli evaluert og tydeliggjort ved behov.
For å sikre at opplæring treffer på behovet i omfang og kvalitet, vil seksjon
virksomhetsstyring blant annet be om innspill fra brukerne på opplæringsmateriell
og metodikk for opplæring.

4J Sikrer at alle tjenesteomr&der og virksomheter i kommunen har gode system
for 8 identifisere, utarbeide og oppdatere rutiner for sentrale arbeidsprosesser

Metodikk og veiledning for å understøtte identifisering, utarbeidelse og ajourhald
av sentrale arbeidsprosesser samt ressursbruk, vil vurderes nærmere.
Identifisere og utarbeide sentrale arbeidsprosesser er en del av lederansvaret
/virksomhetsstyringen innen den enkelte virksomhet. I oppdragsbrevet 2022 står
det at «Virksomhetsledere har ansvar for at virksomhetens prosesser i Simpli t i l
enhver tid er oppdatert, at prosesser og rutiner er kjent og følges opp av ansatte,
og at avvik og forbedringer registreres og følges opp for å sikre kontinuerlig
forbedring av tjenestene. . .» .» Hvert tjenesteområde har en dedikert superbruker
som bistår i identifisering og utarbeiding av prosesser.
Når det gjelder å oppdatere rutiner, settes det automatisk et revisjonsvarsel (1 är
frem i tid, kan overstyres) på alle informasjonselementer i kvalitetssystemet
Simpli. Det sendes da en mail t i l eier om at informasjonselementet må
verifiseres/oppdateres.
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5) Sikrer at ansatte får tilstrekkelig opplæring/bistand til å finne frem til rutiner

Det er utarbeidet en rekke e-læringer i Simpli som er tilgjengelige for alle ansatte. 
For hvert tjenesteområde er det utpekt en dedikert superbruker. Utover dette vil 
seksjon virksomhetsstyring utarbeide en opplæringspresentasjon som man kan 
vurdere å gjøre obligatorisk. Kvalitetssystemet (Simpli) bør inngå som en del av 
introduksjonsprogrammet. Det vil også vurderes tiltak på systemsiden for å gjøre 
systemet mer intuitivt. 

6) Sikrer gode system og rutiner for å kartlegge kompetanse og utarbeide 
 nødvendige kompetanse- og opplæringsplaner, slik at ansatte får nødvendig 
 opplæring til å ivareta sine arbeidsoppgaver på en god måte 

Asker kommune benytter et kompetanseverktøy (Obisoft), og det er der 
beskrevet rutiner for hvordan det kan gjennomføres kompetansekartlegginger. I 
systemet er det også mulig å lage kompetanseplaner og identifisere eventuelle 
kompetansegap i den enkelte avdeling/virksomhet. 

Obisoft benyttes ulikt av virksomhetene i kommunen, og det er behov for å ha økt 
oppmerksomhet på utvikling av kompetanse og bevisstgjøring av hva de ansatte 
har behov for av opplæring. Gjennom medarbeidersamtaler, som skal 
gjennomføres årlig, skal behov for kompetanseutvikling og opplæring være tema.  

Asker kommune er i gang med en prosess for å anskaffe et nytt 
kompetansesystem. 

7) Sikrer at det minst en gang årlig blir gjennomført medarbeidersamtaler med
 ansatte (ansatte både med og uten lederansvar) 

Alle ansatte skal ha tilbud om medarbeidersamtaler minimum en gang i året. 
Nærmeste leder har ansvaret for å gjennomføre dette. Det ligger tilgjengelig 
maler og opplegg i Asker kommunes kompetansesystem Obisoft. 
Seksjon virksomhetsstyring vil bistå med å innhente styringsdata/statistikker for å 
rette oppmerksomheten mot bl.a. gjennomføringsgraden på 
medarbeidersamtaler. 

Informasjon og kommunikasjon 
8) Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med innholdet i virksomhetsplaner

At alle ansatte kjenner til hvilke mål de jobber mot, er essensielt i forhold til god 
måloppnåelse. I dag legges virksomhetsplanene inn i systemet Framsikt, der kun 
ledere og utvalgte nøkkelpersoner har tilgang. Det er opp til den enkelte 
virksomhetsleder hvordan han/hun ønsker å involvere de ansatte i utarbeidelsen 
og senere distribuere innholdet i planen. Framsikt har en mulighet for en 
weblenke til word som kan tilgjengeliggjøres.  

5) Sikrer at ansatte far tilstrekkelig opplering/bistand til 8 finne frem til rutiner

Det er utarbeidet en rekke e-læringer i Simpli som er tilgjengelige for alle ansatte.
For hvert tjenesteområde er det utpekt en dedikert superbruker. Utover dette vil
seksjon virksomhetsstyring utarbeide en opplæringspresentasjon som man kan
vurdere å gjøre obligatorisk. Kvalitetssystemet (Simpli) bør inngå som en del av
introduksjonsprogrammet. Det vil også vurderes tiltak på systemsiden for å gjøre
systemet mer intuitivt.

6) Sikrer gode system og rutiner f o r § kartlegge kompetanse og utarbeide
nodvendige kompetanse- og oppleringsplaner, slik at ansatte far nodvendig
opplering til ivareta sine arbeidsoppgaver pa en god mate

Asker kommune benytter et kompetanseverktøy (Obisoft), og det er der
beskrevet rutiner for hvordan det kan gjennomføres kompetansekartlegginger. I
systemet er det også mulig å lage kompetanseplaner og identifisere eventuelle
kompetansegap i den enkelte avdeling/virksomhet.

Obisoft benyttes ulikt av virksomhetene i kommunen, og det er behov for å ha økt
oppmerksomhet på utvikling av kompetanse og bevisstgjøring av hva de ansatte
har behov for av opplæring. Gjennom medarbeidersamtaler, som skal
gjennomføres årlig, skal behov for kompetanseutvikling og opplæring være tema.

Asker kommune er i gang med en prosess for å anskaffe et nytt
kompetansesystem.

7) Sikrer at det minst en gang ärlig blir gjennomfort medarbeidersamtaler med
ansatte (ansatte bade med og uten lederansvar)

AIie ansatte skal ha tilbud om medarbeidersamtaler minimum en gang i året.
Nærmeste leder har ansvaret for å gjennomføre dette. Det ligger tilgjengelig
maler og opplegg i Asker kommunes kompetansesystem Obisoft.
Seksjon virksomhetsstyring vil bistå med å innhente styringsdata/statistikker for å
rette oppmerksomheten mot bl.a. gjennomføringsgraden på
medarbeidersamtaler.

Informasjon og kommunikasjon
8) Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med innholdet i virksomhetsplaner

At alle ansatte kjenner til hvilke mål de jobber mot, er essensielt i forhold til god
måloppnåelse. I dag legges virksomhetsplanene inn i systemet Framsikt, der kun
ledere og utvalgte nøkkelpersoner har tilgang. Det er opp til den enkelte
virksomhetsleder hvordan han/hun ønsker å involvere de ansatte i utarbeidelsen
og senere distribuere innholdet i planen. Framsikt har en mulighet for en
weblenke ti l word som kan tilgjengeliggjores.
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Det vil vurderes om det er mulig å gi tilgangsstyrt tilgang til alle ansatte i 
Framsikt.  I tillegg vurderes det å utarbeide årshjul for sentrale tema som bør 
inngå på avdelingsmøter for å sikre at viktige tema får oppmerksomhet på egnet 
tidspunkt. Seksjon virksomhetsstyring utarbeider en rutine som sikrer involvering 
og eieforhold i forhold til utarbeiding og oppfølging av virksomhetsplanen. 
 
9) Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med innholdet i etiske 
retningslinjer for Asker kommune  
 
Etiske retningslinjer for Asker kommune er publisert i kvalitetssystemet Simpli.  
Siden undersøkelsen ble gjennomført har det vært kjørt en e-læringskampanje 
rundt etikk og etisk refleksjon til alle ansatte i kommunen. Denne besto av 10 
leksjoner og ble sendt på mail til alle ansatte. Gjennomføringsraten var på ca. 33 
%.  Det kan også vurderes om Etiske retningslinjer skal være et sjekkpunkt i 
medarbeidersamtaler. 
 
10) Vurdere å gjennomføre etisk refleksjon i alle virksomheter 
På samme måte som virksomhetsplan settes systematisk på agenda i avdelings- 
og ledermøte, kan også etiske retningslinjer og refleksjon rundt disse ha sin plass 
i et årshjul.  
 
Risikovurderinger 
11) Følge opp at man forventer at det blir gjennomført risikovurderinger av alle 
sentrale forhold som vedrører driften og tjenestene i kommunen. Gjennom f.eks.  

o Tydelige forventninger i oppdragsbrev  
o Etterspørre i ledersamtaler  
o Informasjon til ledere/ansatte  
o Opplæring  

 
Det kommer årlige føringer i oppdragsbrevet om hvilke områder det forventes at 
alle virksomheter gjennomfører risikovurderinger på. Gjennomføringen av disse 
følges så opp gjennom manuelle internkontrollaktiviteter fra seksjon 
virksomhetsstyring. Det vil vurderes om det er mulig å sette opp noen 
standardrapporter som vil gjøre denne kontrollen enklere. Risikovurderinger er 
også et sentralt element i Ledelsens gjennomgang som gjennomføres for alle 
virksomheter/direktører og toppledelsen. Risikovurderingene er en sentral input i 
utformingen av tiltak i virksomhetsplanen og inngår i de årlige 
informasjonsmøter/workshops knyttet til oppfyllelsen av oppdragsbrevet. Mye 
materiell er utarbeidet og tilgjengeliggjort i Simpli, og seksjon virksomhetsstyring 
bidrar i utstrakt grad linjen på oppfordring. Som del av styringslinjen og for å 
sikre oppfølging, kan man vurdere å ta med overordnet status på disse områdene 
som rød tråd i ledermøter gjennom nivåer og opp til toppledelsen. 

 
12. Gir tydelige føringer og opplæring i hvordan risikovurderinger skal 
gjennomføres og hvordan identifiserte risikoer skal følges opp. Det bør også 

Det vil vurderes om det er mulig å gi tilgangsstyrt tilgang t i l alle ansatte i
Framsikt. I tillegg vurderes det å utarbeide årshjul for sentrale tema som bør
inngå på avdelingsmøter for å sikre at viktige tema får oppmerksomhet på egnet
tidspunkt. Seksjon virksomhetsstyring utarbeider en rutine som sikrer involvering
og eieforhold i forhold t i l utarbeiding og oppfølging av virksomhetsplanen.

9J Sikrer at ansatte i større grad blir gjort kjent med innholdet i etiske
retningslinjer for Asker kommune

Etiske retningslinjer for Asker kommune er publisert i kvalitetssystemet Simpli.
Siden undersøkelsen ble gjennomført har det vært kjørt en e-læringskampanje
rundt etikk og etisk refleksjon t i l alle ansatte i kommunen. Denne besto av 10
leksjoner og ble sendt på mail t i l alle ansatte. Gjennomføringsraten var på ca. 33
%. Det kan også vurderes om Etiske retningslinjer skal være et sjekkpunkt i
medarbeidersamtaler.

10) Vurdere a gjennomfore etisk refleksjon i alle virksomheter
På samme måte som virksomhetsplan settes systematisk på agenda i avdelings-
og ledermøte, kan også etiske retningslinjer og refleksjon rundt disse ha sin plass
i et årshjul.

Risikovurderinger
11) Folge opp at man forventer at det blir gjennomført risikovurderinger av alle
sentrale forhold som vedrører driften og tjenestene i kommunen. Gjennom f.eks.

o Tydelige forventninger i oppdragsbrev
o Etterspørre i ledersamtaler
o Informasjon ti l ledere/ansatte
o Opplæring

Det kommer årlige føringer i oppdragsbrevet om hvilke områder det forventes at
alle virksomheter gjennomfører risikovurderinger på. Gjennomføringen av disse
følges så opp gjennom manuelle internkontrollaktiviteter fra seksjon
virksomhetsstyring. Det vil vurderes om det er mulig å sette opp noen
standardrapporter som vil gjøre denne kontrollen enklere. Risikovurderinger er
også et sentralt element i Ledelsens gjennomgang som gjennomføres for alle
virksomheter/direktører og toppledelsen. Risikovurderingene er en sentral input i
utformingen av ti ltak i virksomhetsplanen og inngår i de årlige
informasjonsmøter/workshops knyttet t i l oppfyllelsen av oppdragsbrevet. Mye
materiell er utarbeidet og tilgjengeliggjort i Simpli, og seksjon virksomhetsstyring
bidrar i utstrakt grad linjen på oppfordring. Som del av styringslinjen og for å
sikre oppfølging, kan man vurdere å ta med overordnet status på disse områdene
som rød tråd i ledermøter gjennom nivåer og opp t i l toppledelsen.

12. Gir tydelige føringer og opplæring i hvordan risikovurderinger skal
gjennomfores og hvordan identifiserte risikoer skal folges opp. Det bor ogsa
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tydeliggjøre at ansatte bør informeres om hvordan identifiserte risikoer i den 
enkelte enhet følges opp/vurderes av ledelsen. 

Risikovurderinger er tema i de årlige informasjonsmøtene/workshopene. I tillegg 
ligger det veiledninger og e-læringer i Simpli. Til nå har det vært mest 
oppmerksomhet rettet mot om risikovurderingene er gjennomført eller ikke, men 
mindre oppmerksomhet opp mot om man har gjort nye vurderinger for å sjekke 
om tiltak har gitt ønsket effekt. Seksjon virksomhetsstyring vil i større grad bidra i 
å fasilitere risikovurderinger og hvordan disse kan brukes som nyttig styringsdata 
(f.eks. som utgangspunkt for ressursstyring, kompetanseheving, internkontroll 
m.m.). Risikovurderinger er også temaer i ledelsens gjennomgang. Identifiserte 
risikoer med tilhørende tiltak ligger tilgjengelig for alle ansatte i Simpli. 
 
Avvikshåndtering 
13) Sikrer at ansatte vet hvordan og i hvilke tilfeller de skal melde avvik  
 
Skille mellom avvik og uønskede hendelser er tydeliggjort i ledergruppen og 
kommunisert i diverse møter og gjennom dokumentasjon i Simpli. Utover dette 
må holdninger til hva som kan være avvik i den enkelte enhet diskuteres lokalt. 
Hensikten er å oppnå forbedringer gjennom å iverksette tiltak slik at tilsvarende 
hendelser ikke skal skje igjen. Seksjon virksomhetsstyring har hatt 
presentasjoner for de fleste tjenesteområder rundt temaet avvik. I tillegg ligger 
det veiledninger og e-læringer i Simpli. Viktigheten av å melde avvik og iverksette 
tiltak er et kontinuerlig arbeid.  
 
14) Sikrer at ledere oppfordrer ansatte til å melde avvik når avvik oppstår  

En god avvikskultur fordrer at ledere ser på avvik som forbedringsmuligheter. Et 
viktig element i dette er å sette søkelys på HVA som er avviket, fremfor HVEM 
som gjorde det. Det er viktig at innmelder opplever at avviket tas tak i og 
resulterer i forbedringer – at det nytter å si ifra. Ledere skal være de gode 
rollemodellene og sørge for at avvikshåndtering blir satt på agendaen på 
avdelingsmøter (eksempelvis gjennom felles årsaksanalyser og identifisering av 
tiltak). 
 
15) Gir tydelige føringer om at avvik skal følges opp på en systematisk måte. Det 
bør også innføres skriftlige rutiner som sikrer at ansatte får tilbakemelding på at 
avvik som er meldt inn er fulgt opp. 
 
Håndtering av avvik skal skje i henhold til egen prosess i kvalitetssystemet Simpli. 
Alle avvik settes automatisk til nærmeste leder, med en svarfrist på 14 dager 
(kan overstyres). Simpli har også innebygde eskaleringer som sikrer at avvik 
følges opp. I tillegg er det en egen avviksrapporteringsmodul (noe begrenset), 
som gir noe hjelp til analysering av avvik. Det er ønskelig å forbedre denne 
modulen ytterligere, bl.a. med noen relevante standardrapporter. Simpli har 
allerede en funksjon for å følge med på egne innmeldte saker. Visningen 

tydeliggjøre at ansatte bør informeres om hvordan identifiserte risikoer i den
enkelte enhet følges opp/vurderes av ledelsen.

Risikovurderinger er tema i de årlige informasjonsmøtene/workshopene. I tillegg
ligger det veiledninger og e-læringer i Simpli. Til nå har det vært mest
oppmerksomhet rettet mot om risikovurderingene er gjennomført eller ikke, men
mindre oppmerksomhet opp mot om man har gjort nye vurderinger for å sjekke
om tiltak har gitt ønsket effekt. Seksjon virksomhetsstyring vil i større grad bidra i
å fasilitere risikovurderinger og hvordan disse kan brukes som nyttig styringsdata
(f.eks. som utgangspunkt for ressursstyring, kompetanseheving, internkontroll
m.m.) . Risikovurderinger er også temaer i ledelsens gjennomgang. Identifiserte
risikoer med tilhørende tiltak ligger tilgjengelig for alle ansatte i Simpli.

Avvikshåndterinq
13) Sikrer at ansatte vet hvordan og i hvilke tilfeller de skal melde avvik

Skille mellom avvik og uønskede hendelser er tydeliggjort i ledergruppen og
kommunisert i diverse møter og gjennom dokumentasjon i Simpli. Utover dette
må holdninger til hva som kan være avvik i den enkelte enhet diskuteres lokalt.
Hensikten er å oppnå forbedringer gjennom å iverksette tiltak slik at tilsvarende
hendelser ikke skal skje igjen. Seksjon virksomhetsstyring har hatt
presentasjoner for de fleste tjenesteområder rundt temaet avvik. I tillegg ligger
det veiledninger og e-læringer i Simpli. Viktigheten av å melde avvik og iverksette
tiltak er et kontinuerlig arbeid.

14) Sikrer at ledere oppfordrer ansatte ti l & melde avvik när avvik oppstar

En god avvikskultur fordrer at ledere ser på avvik som forbedringsmuligheter. Et
viktig element i dette er å sette søkelys på HVA som er avviket, fremfor HVEM
som gjorde det. Det er viktig at innmelder opplever at avviket tas tak i og
resulterer i forbedringer - at det nytter å si ifra. Ledere skal være de gode
rollemodeIlene og sørge for at avvikshändtering blir satt på agendaen på
avdelingsmøter (eksempelvis gjennom felles årsaksanalyser og identifisering av
tiltak).

15) Gir tydelige foringer om at avvik skal folges opp pa en systematisk mate. Det
bor ogs& innfores skriftlige rutiner som sikrer at ansatte fr tilbakemelding pa at
avvik som er meldt inn er fulgt opp.

Håndtering av avvik skal skje i henhold ti l egen prosess i kvalitetssystemet Simpli.
AIie avvik settes automatisk til nærmeste leder, med en svarfrist på 14 dager
(kan overstyres). Simpli har også innebygde eskaleringer som sikrer at avvik
følges opp. I tillegg er det en egen avviksrapporteringsmodul (noe begrenset),
som gir noe hjelp ti l analysering av avvik. Det er ønskelig å forbedre denne
modulen ytterligere, bl.a. med noen relevante standardrapporter. Simpli har
allerede en funksjon for å følge med på egne innmeldte saker. Visningen
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«Opprettet av meg» viser status på saken samt en lenke til selve saken der man 
kan lese saksbehandlingen.  Status for håndtering av avvik/statistikk kan inngå i 
sentrale styringsdata som presenteres for ledergruppen og avdelingsledere. 

Oppfølging av internkontroll 
16) Sikrer at svakheter i internkontrollen og/eller sentrale risikoområder som er 
identifisert og rapportert oppover til neste nivå også blir tatt opp igjen med ledere 
på underliggende nivå, herunder at det blir gitt tilbakemelding om hvordan 
rapporteringen er fulgt opp. Dette kan eks. være tema i lederdialog. 

Denne anbefalingen er knyttet til «Ledelsens gjennomgang». Ledelsens 
gjennomgang er et verktøy for styring og kontroll innenfor egen virksomhet, og 
ikke en rapporteringsløsning. Det å sikre gode styringssløyfer som bidrar til 
verdiskaping og læring på tvers er utfordrende, tatt i betraktning at referater fra 
ledermøter ikke gjøres tilgjengelig. Lederdialog kan være en god arena, og det 
kan være behov for tettere oppføling. Seksjon virksomhetsstyring vil evaluere 
styringssløyfen og se på hvordan man kan sikre oppfølging av svakheter i 
internkontrollen og sentrale risikoområder. Oppfølging kan bl.a. skje gjennom 
lederdialog og rapportering. 

17) Vurderer å rapportere mer utfyllende til kommunestyret om internkontroll,
der rapporteringen er tydeligere på hvilke risikoområder/svakheter som ev. er 
identifisert og hvordan disse blir fulgt opp. 

Ifølge Kommuneloven §25-2 skal det rapporters minst en gang i året til 
kommunestyret. Asker kommune overholder dette kravet gjennom rapportering i 
årsrapporten. I den tilhørende veiledningen kan kommunestyret bestemme at det 
skal gjøres oftere, enten generelt eller for spesielle sektorer. Utvidet rapportering 
kan utarbeides dersom dettet er ønskelig fra kommunestyret.  

Som det kommer frem av høringsnotatet, er det allerede igangsatt eller planlagt 
tiltak på flere av områdene, og kommunedirektøren ønsker å gi en oppdatert 
status på dette arbeidet i løpet av første kvartal 2023. 

«Opprettet av meg» viser status på saken samt en lenke ti l selve saken der man
kan Iese saksbehandlingen. Status for håndtering av avvik/statistikk kan inngå i
sentrale styringsdata som presenteres for ledergruppen og avdelingsledere.

Oppfolging av internkontroll
16) Sikrer at svakheter i internkontro/len og/eller sentrale r is ikoomrder som er
identifisert og rapportert oppover til neste niv ogsa blir tatt opp igjen med ledere
pa underliggende niv&, herunder at det blir gitt tilbakemelding om hvordan
rapporteringen er fulgt opp. Dette kan eks. være tema i lederdialog.

Denne anbefalingen er knyttet t i l «Ledelsens gjennomgang». Ledelsens
gjennomgang er et verktøy for styring og kontroll innenfor egen virksomhet, og
ikke en rapporteringsløsning. Det å sikre gode styringssløyfer som bidrar t i l
verdiskaping og læring på tvers er utfordrende, tatt i betraktning at referater fra
ledermøter ikke gjøres tilgjengelig. Lederdialog kan være en god arena, og det
kan være behov for tettere oppføling. Seksjon virksomhetsstyring vil evaluere
styringssløyfen og se på hvordan man kan sikre oppfølging av svakheter i
internkontrollen og sentrale risikoområder. Oppfølging kan bl.a. skje gjennom
lederdialog og rapportering.

17) Vurderer a rapportere mer utfyllende til kommunestyret om internkontroll,
der rapporteringen er tydeligere p hvilke risikoomräder/svakheter som ev. er
identifisert og hvordan disse blir fulgt opp.

Ifølge Kommuneloven §25-2 skal det rapporters minst en gang i året t i l
kommunestyret. Asker kommune overholder dette kravet gjennom rapportering i
årsrapporten. I den tilhørende veiledningen kan kommunestyret bestemme at det
skal gjøres oftere, enten generelt eller for spesielle sektorer. Utvidet rapportering
kan utarbeides dersom dettet er ønskelig fra kommunestyret.

Som det kommer frem av høringsnotatet, er det allerede igangsatt eller planlagt
ti l tak på flere av områdene, og kommunedirektøren ønsker å gi en oppdatert
status på dette arbeidet i løpet av første kvartal 2023.
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: Revisjonskriterier 
Krav til internkontroll i kommuneloven 

Kommuneloven § 25-1 omtaler krav til internkontroll i kommunen. Av første ledd går det frem at kommunen skal 
ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Det står også at det 
er kommunedirektøren som er ansvarlig for internkontrollen. Formålet med internkontrollbestemmelsen er altså 
å sikre etterlevelse av lover og forskrifter. 

I paragrafens andre ledd står det at internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Denne bestemmelsen stiller krav til hvilket omfang internkontrollen skal ha, 
og hvordan den skal innrettes.78 

Videre er det etter § 25-1 tredje ledd krav om at kommunedirektør skal: 

f) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
g) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer
h) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
i) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
j) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Paragrafens tredje ledd fastsetter altså en rekke konkrete internkontrolloppgaver som virksomheten må ivareta. 

Det finnes en rekke veiledere og rammeverk for internkontroll som omtaler internkontrollen nærmere. KS har 
utarbeidet en egen veileder for internkontroll knyttet til kommunal internkontroll. COSO er også et anerkjent 
rammeverk for internkontroll. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet også utarbeidet en 
veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser. 

I kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) veileder om internkontroll i kommunesektoren er det 
presisert at de konkrete kravene kommunelovens § 25-1 tredje ledd må forstås i lys av kravene om systematikk og 
tilpasning i andre ledd og i lys av kravet om at internkontrollen skal sikre regeletterlevelse i første ledd. 

Ifølge KMDs veileder om internkontroll er «internkontrollarbeidet en del av kommunens samlete styring og 
ledelse, og målet med internkontrollen er å bidra til å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover 
og forskrifter».79 Internkontroll er del av den kontrollen kommunen fører med egen virksomhet, altså den samlede 
administrative egenkontrollen. 

Kommunelovens internkontrollbestemmelse utgjør et minstekrav til kommunens internkontroll, og angir et 
minimum av hva som kreves av internkontroll etter loven. Kommunen har selv anledning til å utvide 
internkontrollarbeidet til å inneholde flere elementer enn minstekravet, på bakgrunn av andre lovkrav i 
særlovgivning eller etter eget initiativ.80 

Kommunelovens regler om internkontroll gir lik regulering for ulike sektorer, og internkontrollbestemmelsene skal 
tolkes likt uavhengig av hvilken sektor de anvendes på. 

Av kommunelovens § 25-1 går det også frem at det er kommunedirektøren som har ansvar for internkontrollen. 
Denne bestemmelsen gjør tydelig at internkontroll er et ledelsesansvar, og KMDs veileder internkontroll viser til 
at «kommunedirektøren har ansvaret for en helhetlig internkontroll som både skal forebygge at avvik oppstår og 
som skal sikre at eventuelle avvik blir oppdaget og korrigert».81 Kommunedirektøren har anledning til å delegere 
det konkrete internkontrollarbeidet nedover i administrasjonen, men det må presiseres at ansvaret ikke kan 
delegeres bort. KMDs veileder om internkontroll viser til at «samspillet mellom kommunedirektøren, den sentrale 
administrasjonen og de ulike tjenesteområdene er dermed viktig for en helhetlig, risikobasert, konkret tilpasset 
og systematisk internkontroll».82 

78 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 8. Publisert 13.10.2021. 
79 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 5. Publisert 13.10.2021. 
80 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 7. Publisert 13.10.2021. 
81 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 10. Publisert 
13.10.2021. 
82 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 11. Publisert 
13.10.2021. 
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COSO-modellen er et anerkjent rammeverk for internkontroll. For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-
modellen, viktig å utvikle et godt kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som 
danner basis for organisasjonens internkontrollarbeid. Det er flere viktige prinsipper for et godt kontrollmiljø, bl.a. 

- at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier
- at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, rapporteringsveier og egnede

fullmakts- og ansvarsforhold
- at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse som samsvarer med

organisasjonens mål

I COSO-rammeverket er også informasjon og kommunikasjon en sentral komponent. Det å formidle til de ansatte 
hvilket ansvar de har for internkontroll, og hvordan dette skal følges opp på en god måte, er en forutsetning for at 
den enkelte ansatte kan etterleve de krav som stilles til tjenesteutøvelsen. Ledere må tydelig kommunisere hvilke 
forventninger som stilles til de ansatte når det gjelder internkontroll for å sikre at en når mål for tjenestene og at 
man unngår lovbrudd og andre uønskede hendelser. Kommunikasjonen må ha en form som gjør det tydelig for de 
ansatte hva som forventes. Tydelig kommunikasjon om internkontroll fra ledelsen handler også om å skape et godt 
kontrollmiljø som også er en sentral del av COSO sitt rammeverk for internkontroll. «Tonen på toppen» og 
ledelsens fokus på internkontroll blir ofte fremhevet som selve grunnelementet i å skape god internkontroll i en 
virksomhet. 

Etiske retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold er sentrale tiltak i arbeidet med etikk og 
anitkorrupsjon. Ifølge KS veileder for internkontroll er sektorovergripende etisk reglement og rutiner for varsling 
etter arbeidsmiljøloven viktige reglement og rutiner for kommunens internkontroll.83  

Beskrivelse av kommunens hovedoppgaver, mål og organisering 

I kommuneloven § 25-1, tredje ledd, bokstav a, står det at kommunedirektøren skal «utarbeide en beskrivelse av 
virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering». Ifølge kommunelovens forarbeider ligger det i dette kravet 
at kommunedirektøren også skal «beskrive hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt innad i kommunen, 
både sentralt og innenfor de ulike tjenesteområder og virksomheter».84 Videre står det i forarbeidene at dette kan 
beskrives blant annet gjennom at det lages en oversikt over lederstrukturer, rapporterings- og styringslinjer, 
delegeringer, funksjonsbeskrivelser, ved henvisning til delegeringsreglement eller andre relevante dokumenter. 
Den enkelte kommune har altså frihet til selv å avgjøre hvordan en slik beskrivelse skal se ut. 

I COSO sitt rammeverk går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning for internkontroll. Ledere 
og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de overordnede strategiene og målene i organisasjonen, og 
en del av internkontrollarbeidet er å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante og tidfestede mål som 
organisasjonen skal jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres til de underliggende enhetene 
i organisasjonen. 

Krav om nødvendige rutiner og prosedyrer 

Kommuneloven § 25-1 tredje ledd bokstav b stiller krav til at kommunedirektøren skal ha nødvendige rutiner og 
prosedyrer. Lovens forarbeider viser til at hva som er nødvendige rutiner vil være avhengig av en konkret 
vurdering, men kan ses i sammenheng med blant annet en vurdering av risiko for avvik.85 Formålet med en rutine 
eller prosedyre er å sikre regeletterlevelse, og disse må derfor tilpasses etter det området de skal gjelde for og 
risikoen innen det gitte området. 

I kommunelovens § 25-1 tredje ledd bokstav d står det at kommunedirektøren skal dokumentere internkontrollen 
i den formen og det omfanget som er nødvendig. 

Lovens forarbeider sier at rutinene kan være både muntlige og skriftlige, men viser også til at 
dokumentasjonskravet i bokstav d vil ha innvirkning på i hvilken grad rutinene skal skriftliggjøres.86 Ifølge KMDs 
veileder om internkontroll vil skriftliggjøring av rutiner ofte være nødvendig som følge av en helhetlig tolkning av 
internkontrollkravet i loven.87 Forarbeidene sier også at kravet om rutiner og prosedyrer medfører at disse «må 

83 KS (2020): Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll, s. 61. Praktisk veileder, versjon 3, publisert april 2020. 
84 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
85 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
86 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
87 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 16. Publisert 
13.10.2021. 
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gjelde for virksomheten, gjøres kjent og være tilgjengelige».88 Dette medfører at rutinene skal gjelde for 
virksomheten i praksis, og må gjøres kjent og tilgjengelig for de som har behov for å vite om dem. 

Et prinsipp som legges til grunn er at ledelsen skal etablere rutiner og retningslinjer som inngår som en del av den 
daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av enheten, og skal gjøre 
det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. COSO advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette 
å omgå, og kan være kostnadskrevende for organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell.  

Kommuneloven §25-1 tredje ledd bokstav e stiller også krav til at kommunedirektøren evaluerer og ved behov 
forbedrer skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. Det stilles ingen konkrete krav til hvordan eller 
hvor ofte evalueringen skal gjøres, men rutiner og prosedyrer skal forbedres ved behov. KMDs veileder om 
internkontroll viser til at kommunen har en del handlingsrom for å selv avgjøre hvordan og hvor ofte de evaluerer 
rutiner og prosedyrer, men peker samtidig på at det må gjøres en evaluering av behovet for oppdatering og 
forbedring med jevne mellomrom. I lovens forarbeider understrekes også sammenhengen mellom evaluering og 
forbedringsarbeid, og det står at «Evaluering og forbedring er viktig i arbeidet med internkontroll for å sikre 
systematisk oppfølging og utvikling som til enhver tid er tilpasset kommunens virksomhet. Dette vil også bidra til 
langsiktig læring og utvikling i kommunens arbeid med tjenesteyting og med internkontrollen.»89 Også COSO 
anbefaler at ledelsen ved jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. Etter 
COSO-rammeverket er «kontrollaktiviteter» de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i den daglige 
driften for å sikre at organisasjonen oppnår sine mål, sikrer etterlevelse av regelverk, retningslinjer og krav til 
tjenesteutførelse og håndterer risikoer avdekket i risikovurderinger. Kontrollaktiviteter finnes på alle nivå i 
organisasjonen, og kan være både forebyggende og undersøkende/oppdagende. 

Risikovurderinger 

Risikovurderinger er et sentralt element i internkontrollen. Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk 
gjennomgang av tjenester for å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for 
manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller 
utilfredsstillende kvalitet i tjenestene. Hensikten er å kunne identifisere og følge opp risikoer med 
risikoreduserende tiltak. Ifølge KMDs veileder om internkontroll vil «en internkontroll som er systematisk og 
basert på risikovurderinger og lokale tilpasninger gi en bedre, mer effektiv og målrettet internkontroll».90 

Ifølge kommunelovens § 25-1, andre ledd, skal internkontrollen være systematisk og tilpasses blant annet 
virksomhetens risikoforhold. Risikovurderinger er derfor sentrale etter internkontrollbestemmelsens andre ledd, 
og det skal gjøres konkrete analyser og vurderinger av hva som er sannsynligheten for brudd på lover og 
forskrifter, og konsekvensene dette eventuelt kan ha.91 KMDs veileder om internkontroll påpeker at 
risikovurderinger må gjøres både samlet for kommunen som helhet, men også innen de enkelte sektorene i 
kommunen. Hvordan internkontrollen innrettes, og dens omfang, må avgjøres basert på en vurdering av 
risiko og behov innen den enkelte delen av virksomheten. Kommunen må selv vurdere hvilke områder som har 
større risiko for avvik, og det er spesielt viktig med internkontroll på de områdene med høy risiko for avvik eller 
hvor konsekvenser av avvik er store.92 

Kommuneloven inneholder ikke konkrete krav til hvordan risikovurderinger skal gjennomføres eller hvilken 
metodikk som skal brukes, men som tidligere nevnt angir § 25-1 andre ledd at internkontrollen skal være 
systematisk, og risikovurderingene bør dermed gjennomføres på en systematisk måte. 

88 Prop. 46 L (2017-2018), s. 412. 
89 Prop. 46 L (2017-2018), s. 274. 
90 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 12. Publisert 
13.10.2021. 
91 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 13. Publisert 
13.10.2021. 
92 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 13. Publisert 
13.10.2021. 
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Oppfølging av avvik 

Å avdekke og følge opp avvik er en vesentlig del av arbeid med internkontroll. Kommuneloven § 25-1 tredje ledd 
bokstav c sier at kommunedirektøren skal avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Av loven følger det at 
avvik som er avdekket må følges opp, men hvordan de følges opp må vurdere ut ifra en individuell vurdering av 
det enkelte avviket. Dersom det er mulig og hensiktsmessig, må avvik rettes opp. Målet er å rette opp eller 
redusere konsekvensen av avviket. 

Arbeid med avvik skal omhandle både oppfølging av avvik som har oppstått og oppfølging av risiko for at avvik kan 
finne sted. Forebyggende arbeid er derfor viktig i arbeid med avvik. Ifølge KMDs veileder om internkontroll betyr 
dette at «kommunedirektøren må skaffe oversikt over (saks)områder i kommunen hvor det er fare for manglende 
etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante forebyggende og risikoreduserende tiltak for å hindre og 
forebygge brudd på lover og forskrifter».93 Læringsperspektivet er også viktig for internkontrollen, og det er viktig 
at virksomheten kan lære av avvik som har oppstått og korrigere fremtidige aktiviteter basert på dette. 

I likhet med alt annet internkontrollarbeid som kommunen gjør, må også arbeid med avvik være systematisk og 
tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Tiltak som settes i verk skal støtte opp 
under målet om regeletterlevelse. 

Rapportering på internkontrollen 

Rapportering på internkontrollen er et viktig element for overordnet ledelse for å kunne ha betryggende kontroll, 
jf. KS sin veileder for internkontroll. Gjennom oppfølging sikres nødvendige tilbakemeldinger og justeringer, slik at 
kommunedirektøren har betryggende kontroll selv om han/hun ikke har innsikt i alle detaljer. Det er viktig at 
kommunedirektøren er trygg på at han/hun får relevant informasjon til riktig tid. Dette gjelder oppdatering om 
enkelthendelser eller avvik som har stor betydning (relatert til hensikt med internkontroll), og det gjelder faste 
rapporteringer, som også bør inkludere avklarte punkter om internkontroll. 

Etter kommunelovens § 25-2 skal kommunedirektøren rapportere til kommunestyret om internkontroll og 
resultater fra tilsyn minst en gang i året. 

I forarbeidene til ny kommunelov står det at begrunnelsen for denne bestemmelsen blant annet er å styrke 
åpenhet og tillit både til stat og kommune, og å øke de folkevalgtes oppmerksomhet med internkontroll og statlig 
tilsyn generelt, og å styrke arbeidet med dette.94 I Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder for 
internkontroll, presiseres det videre om innholdet i rapporteringen: 

Det sies at det skal rapporteres om systemer, rutiner og løpende internkontrollarbeid. Det skal også rapporteres om konkrete 

kontroller som er gjennomført. Videre skal det sies noe om hvordan kommunen arbeider med å følge opp eventuelle 

avvik/lovbrudd. Hvor omfattende og detaljert rapporteringen ellers skal være, er det opp til kommunestyret å bestemme. 

Dersom kommunestyret ikke har bestemt noe, er det opp til kommunedirektøren. 

93 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser, s. 16. Publisert 
13.10.2021. 
94 Prop. 46 L (2017-2018), s. 264-265.  
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: Sentrale dokumenter og 
litteratur 

Lov og forskrift 

Kommunal- og distriktsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). LOV-2018-06-
22-83.

Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. FOR-
2016-10-28-1250. 

Forarbeider, rundskriv, veiledere mv. 

COSO (2013): Internal Control – Integrated Framework. Framework and appendices (engelsk). Publisert mai 2013. 

COSO (2013): Internkontroll – et integrert rammeverk. Sammendrag (norsk). Publisert mai 2013. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2021): Veileder om kommunelovens internkontrollbestemmelser. 
Publisert 13.10.2021. 

KS (2020): Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll. Praktisk veileder, versjon 3, publisert april 2020. 

Prop. 46 L (2017-2018): Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Tilråding fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 16. mars 2018, godkjent i statsråd samme dag (Regjeringen Solberg). 

Dokumenter fra Asker kommune 

Asker kommune (2019): Kommunedirektørens delegeringsreglement. Vedtatt av kommunedirektøren 19.11.2019. 

Asker kommune (2019): Virksomhetsstyring i Asker kommune. Datert oktober 2019. 

Asker kommune (2020): Asker kommunes visjon, verdier og policy. Lenke: https://www.asker.kommune.no/om-
asker-kommune/styring-og-verdier/visjon-verdier-og-policy/ Lastet ned. 1.06.2022. 

Asker kommune (2021): Etiske retningslinjer for Asker kommune, vedtatt av kommunestyret 13.04.2021, i sak 
17/21. 

Asker kommune (2021): Oppdragsbrev fra kommunedirektør 2021. Dato ikke spesifisert utover årstall. 

Asker kommune (2021): Årsberetning fra kommunedirektør til kommunestyret for 2020. Datert 22. mars 2021. 

Asker kommune (2022): Organisasjonskart for tjenesteområdene. Lenke: https://www.asker.kommune.no/om-
asker-kommune/administrativ-organisering/#organisasjonskart-for-tjenesteomraadene. Lastet ned. 1.06.2022. 

Asker kommune (2022): Oversikt over antall meldte avvik. Power point-presentasjon tilsendt fra kommunen i 
forbindelse med revisjonen. 

Asker kommune (2022): Årsberetning fra kommunedirektør til kommunestyret for 2021. Datert 30.03.2022. 

Følgende prosesser/rutiner hentet av revisjonen direkte fra kvalitetssystemet: 

- Avvik og forbedringer (prosess)
- Avviksmodul (verktøy)
- Etikk og samfunnsansvar
- Internkontroll
- Ledelsens gjennomgang
- Mal for referat fra ledelsens gjennomgang
- Mal for lederavtaler for kommunedirektør, direktør, virksomhetsleder, avdelingsleder
- Risiko- og sårbarhetsanalyse (prosess)
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- Risikomodul (verktøy)
- Samtale med medarbeider
- Varslingsrutiner
- Årlige gjennomganger:

o HMS
o Internkontroll IKT Systemer
o Internkontroll Informasjonssikkerhet
o Vernerunder

Følgende utdrag fra Framsikt: 

- Sjekkliste for internkontroll
- Eksempel på virksomhetsplan
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