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Sammendrag 
Bestilling Formål Problemstilling 
Kontrollutvalget 
bestilte prosjektet i 
sak 33/20 den  
09.09.20. 

Prosjektets formål er å 
kartlegge om kommunen 
har tilfredsstillende system 
og rutiner for 
internkontroll/kvalitetssikring 
av sin tjenesteproduksjon og 
helse miljø og sikkerhet for 
ansatte.   

I hvilken grad er et overordnet system for 
internkontroll etablert, og i hvilken grad fungerer det 
overordnede internkontrollsystemet? 

Metode og praktisk gjennomføring 
 Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Møter og samtaler med kommuneadministrasjonen på Teams med systematisk dialog 
opp mot kommunens internkontroll på gjennomgåtte områder. 

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området ved hjelp av utarbeidet 
kartleggingsskjema. 

• Kvalitetssikring av kartleggingen ved utsendelse av utfylte kartleggingsskjema og 
utkast-rapport til kommuneadministrasjonen og påfølgende Teams-møter for dialog 
rundt kartleggingen og våre vurderinger.   
 

Svar på problemstillingen/konklusjon: 
Problemstilling: 
I hvilken grad er et overordnet system for internkontroll etablert, og i hvilken grad fungerer det 
overordnede internkontrollsystemet? 
 
Ut fra gjennomgang konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den informasjonen og de 
forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten. Vår konklusjon er at til tross for til dels 
store svakheter opp mot det sentrale felles system og dokumentasjon av kommunen 
internkontroll (IK), er det i større grad etablert IK ute i de virksomhetene vi har sett på. Det er 
også her forbedringspotensial, men ikke i like stor grad som de områdene vi har vurdert for 
fellessystemet og som bør være på plass i et internkontrollsystem til en kommune.   
 
Vi mener kommunen bare i liten grad har etablert et helhetlig IK system for de områdene vi har 
vurdert. For de virksomhetene vi har sett på varier vår vurdering av et fungerende 
internkontrollsystem fra i noen grad til i nokså stor grad.  
 
For flere detaljer rundet definisjon av grad og vurderinger vises det til selve rapporten. 
 
 
Anbefalinger: 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Starte prosess for å få til ett helhetlig system med rutiner og prosessbeskrivelser for 
kommunens internkontroll 

• Søke å implementere internkontrollen som en del av kommunens styrings- og 
målprosesser. 

• Vurdere behovet for et IT-system som tilpasses behovet for styring og rapportering på 
internkontrollområdet av kommunen. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Krødsherad kommune vedtok i møte den 09.09.2020, sak 33/20, vedtak om at 
Viken Kommunerevisjon IKS skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området 
internkontroll. 

Prosjektet ble bestilt på bakgrunn av risiko og vesentlighetsvurdering for 2020, innspill 
kommunedirektør og kontrollutvalget før plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 ble vedtatt. 

1.2. Formål og problemstilling 
Prosjektets formål er å kartlegge om kommunen har tilfredsstillende system og rutiner for 
internkontroll/kvalitetssikring av sin tjenesteproduksjon og helse miljø og sikkerhet for ansatte.  

Problemstilling: 

I hvilken grad er et overordnet system for internkontroll etablert, og i hvilken grad fungerer det 
overordnede internkontrollsystemet? 

1.3. Oppbygging av rapporten 
Rapporten er bygd opp ut fra problemstillingen og revisjonskriterier (6) samt fire enheter vi har 
kartlagt. De tre første kapitlene beskriver prosjektet og avgrensninger, metodebruk og kilder, og 
utledning av målesystem for internkontroll (revisjonskriterier). Kapitlene 4-13 tar for seg 
revisjonskriteriene og de fire valgte enhetene. I kapittel 14 konkluderer vi ut fra vår gjennomgang og i 
kapittel 15 fremmer vi anbefaling ut fra våre funn fra gjennomgangen.  Det er til rapporten lagt ved 
følgende vedlegg; Vedlegg 1, kommunedirektørens uttalelse og vedlegg 2, kortversjon av RSK1- som 
er krav til gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

1.4. Avgrensninger 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de 
problemstillingene som fremgår av kapittel 1.2 og revisjonskriterier utledet for disse. Vurderinger og 
konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Vi har ved utforming av rapport bevisst søkt å være konsis og redigert ned data som vi presenterer i 
rapporten til det som vi mener er vesentlig dokumentasjon opp mot problemstillingene. Dette for å 
begrense omfanget av rapporteringen og forhåpentlig få til en relativ leservennlig rapport ut fra 
omfanget av gjennomgangen vi ha foretatt. 

Vår gjennomgang gjelder Krødsherad kommune, det vil si virksomheter som er direkte underlagt 
kommunedirektøren. Dette innebærer at enheter som er organisert som egen selskapsform, med 
egen ledelse, slik som et KF, KS, IKS eller et AS ikke er omfattet av undersøkelsen. 

1.5. Definisjoner 
Internkontroll: 

Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges 
opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt*, feil og mangler i virksomhetens 
arbeidsprosesser. Metodisk rammeverk – definisjon (COSO1). 

*Styringssvikt vurderer vi som svikt i kommunens tjenesteproduksjon opp mot lovkrav, egne mål, 
mengdekrav, leveringssikkerhet og andre egne kvalitetskrav. 

 

1 COSO er en organisasjon - Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission – med utspring i USA. 
Organisasjonen gir ut rapporter og rammeverk om risikostyring. COSOs rammeverk for helhetlig risikostyring. 
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1.6. Organisering  
Kommunen er organisert med en kommunedirektør som øverste admistrative leder. Under denne er 
det seks kommuneområder/stabsområder med egne ledere. Disse har virksomheter under seg igjen.  

 

Kommunen har i organisering av kommunens internkontroll lagt dette ansvaret til linjeorganiseringen. 
Det er ikke satt av støtte til dette i en stabsfunksjon eller ute i virksomhetene. Fra 2021 ble 
kommunens arbeid med innføring av IT-system som skulle bidra til å administre området lagt ned. 
Dette betyr at kommunen ved inngangen til 2021 ikke har et spesialverktøy til støtte for å drive 
sytematisk internkontroll. 

2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 
001 Standard for forvaltningsrevisjon" som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).2 
 
Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Møter og samtaler med kommuneadministrasjonen på Teams med systematisk dialog opp 
mot kommunens internkontroll på gjennomgåtte områder. 

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området ved hjelp av utarbeidet 
kartleggingsskjema. 

• Kvalitetssikring av kartleggingen ved utsendelse av utfylte kartleggingsskjema og utkast-
rapport til kommuneadministrasjonen og påfølgende Teams-møter for dialog rundt 
kartleggingen og våre vurderinger.   

 

 

2 Vedlegg 2 – utdrag av RSK 001 
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Gjennomgangen av området har metodisk vært påvirket av at det ikke har kunnet vært avhold fysiske 
møter og besøk hos virksomheter. Men vi mener vi har klart å finne alternative løsninger for 
kartlegging som gjør at gjennomgangen metodisk er innenfor standard for forvaltningsrevisjon.  
 
Vi har valgt disse metodene for dokumentasjonsinnhenting fordi vi mener disse er hensiktsmessige ut 
fra problemstillingene vi skal besvare. Det presiseres at det opp mot problemstillingene bare ses på 
områder som er fastsatt ved utledede revisjonskriterier/problemstillinger. Våre vurderinger og 
konklusjoner gjelder derfor bare for disse avgrensede, definerte områdene. De konklusjoner vi trekker 
gjelder for de begrensninger vi har gjort ut fra utvalg.  
 
Vi viser også til kapittel 1.3 der vi beskriver avgrensinger i prosjektets omfang opp mot 
problemstillingen, samt kapittel 3.2 for utledning av målesystem for vurdering/måling av graden av 
overholdelse av det enkelte utledete revisjonskriteriet. Dette kunne vært lagt til metodekapittelet, 
men er lagt til kapittel 3 for å bedre vise sammenhengen mellom kilder til revisjonskriterier, måling av 
disse, samt utlede kriterium. 
 
Et utkast til rapport har blitt oversendt kommunedirektør til uttalelse. Kommunedirektør uttalelse av  
24.03.2021 er vedlagt rapporten. 
 

3. Kilder og utledning av revisjonskriterier 

Følgende kilder til revisjonskriterier er brukt: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - ny og gammel, Særlovgivning om 
internkontroll (foreslått opphevet med unntak helse og omsorgsektoren, ikke iverksatt per juni 
2020, men bebudet fra 1.1.2021, i praksis tilnærmet samme krav som tidligere på de fleste 
områder av kommunen) 

• Lov om arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) -LOV-2005-06-17-62 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) - FOR-1996-12-06-1127  
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 
• Veileder fra KS om interkontroll - Orden i eget hus fra april 2020 versjon 3, opprinnelig fra 2013 
• NOU 2016: 4: Ny kommunelov  
• KRD 2009: 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane  
• “Internkontroll - et integrert rammeverk” COSO, 2013 
• Veileder i internkontroll” Direktoratet forøkonomistyring (DFØ), 2013 

 

 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav og forventninger som benyttes for å vurdere kommunens virksomhet, 
økonomi, produktivitet, måloppnåelse, regeletterlevelse osv. Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 

revisjonskriteriene basis for de analyser og vurderinger som foretas, de konklusjoner som trekkes, og de er et viktig grunnlag 
for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. 
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3.1. Utdrag av kildene til revisjonskriterier 
 

Innledning. 

Det er nødvendigvis ikke direkte sammenheng mellom en formell internkontroll (IK) og en uformell, 
god IK. Ansattes kunnskap og den mer uformelle IK/kvalitetssikringen kan fungere. Men ved at 
interkontrollen ikke er formelt er satt i system vil det være en fare for at kvaliteten på tjenestene ikke 
utvikler seg opp mot ønsket og lovbestemt kvalitet. Det vil også være større fare for at en ikke 
oppdager feil og mangler fort nok og kan spore årsaker. Fra 1990 taller er det gradvis innført lovverk 
og krav til internkontroll i kommuner. Felles for disse er at de bygger på felles prinsipper for 
systemtenkning. Blant annet systematikken som brukes i COSO-modellen (se definisjoner kapittel 1.5)   

Følgende er hentet fra KS nettsider: 

Dere som arbeider med internkontroll i kommunesektoren må selv vurdere hvorvidt COSO er egnet 
som (teoretisk) modell for virksomhetsstyring av en kommune eller fylkeskommune.   

KS mener det er fullt mulig å ha god internkontroll uten å kjenne til eller benytte COSO-rammeverket. 
Samtidig vil vi anta at god internkontroll svært ofte (alltid) vil stemme overens med anbefalingene i 
COSO. 

Kommuneloven: 

Kapittel 13. Administrasjonen 

§ 13-1.Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 

Kommunedirektøren skal lede den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, 
med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg 
kommunestyret eller fylkestinget gir. 

Kapittel 25. Internkontroll 

§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

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

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

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

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

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

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

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

§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om 
resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

Gammel kommunelov (fra 1992) 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 
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2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 
kontroll. 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren. 

§ 5.Omfang og dokumentasjon 

Styringssystemet, jf. pliktene i § 6 – § 9, skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 
risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig. 

Hvordan pliktene etter denne forskriften etterleves, skal dokumenteres i den form og det omfang 
som er nødvendig ut ifra virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 

§ 6.Plikten til å planlegge 

Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal 
klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten 

b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene 

c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal 
gjøres kjent i virksomheten 

d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av 
myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og 
pasient- og brukersikkerheten 

e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på 
risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt 

f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring 

g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, 
statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og 
omsorgslovgivningen, inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider 
systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

§ 7.Plikten til å gjennomføre 

Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og 
gjennomføres 

b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det 
aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet 

c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, 
rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til 
faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 

e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende. 
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§ 8.Plikten til å evaluere 

Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres 

b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i 
helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for 
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen 

d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer 

e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges 

f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og 
bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. 

§ 9.Plikten til å korrigere 

Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver: 

a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold 

b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, inkludert 
faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og 
brukersikkerhet gjennomføres 

c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og 
forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og 
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. 

COSO 

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

COSO beskriver følgende prinsipper for risikovurderinger og kontrollaktiviteter;  

• Organisasjonen spesifiserer målsettinger som er tydelige nok til at man kan identifisere og 
vurdere risikoene knyttet til dem. 

• Organisasjonen identifiserer risikoer for ikke å nå målsettinger i hele virksomheten, 
analyserer dem og avgjør hvordan de bør håndteres. 

• Organisasjonen tar hensyn til muligheten for misligheter når den vurderer risiko for ikke å 
nå målsettinger. 

• Organisasjonen identifiserer og vurderer endringer som i betydelig grad kan få 
konsekvenser for internkontrollsystemet. 

• Organisasjonen velger og utvikler styrings- og kontrollaktiviteter som bidrar til at risiko for 
ikke å nå målsettinger reduseres til akseptable nivåer. 

• Organisasjonen velger og utvikler generelle styrings- og kontrollaktiviteter vedrørende 
teknologi til støtte for arbeidet med å oppnå målsettinger. 

• Organisasjonen iverksetter styrings- og kontrollaktiviteter gjennom retningslinjer som sier 
hva som forventes, og prosedyrer som setter retningslinjene ut i livet. 
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85 anbefalinger til IK 

KS 85 anbefalinger til internkontroll inneholder også anbefalinger om hva som bør inngå i et 
internkontrollsystem. 

Anbefalinger som direkte går på kommunedirktør/adm. 

➢ Tilråding 12: Kommunane må arbeide for å styrkje internkontrollen. Dette arbeidet må sjåast i 
samanheng med arbeidet med å sikre kvalitet i tenestene,  
effektiv ressursbruk og god folkevald styring.  

➢ Tilråding 13: Administrasjonssjefane må gjere seg opp ei meining om kva for  
tenking som har prega arbeidet med internkontroll i kommunen til no, og 
vurdere om andre modellar eller retningar vil høve betre for utviklinga fremover. 

➢ Tilråding 14: Administrasjonssjefane bør basere den vidare utviklinga av  
internkontrollen på ein risikoanalyse.  

➢ Tilråding 15: Det er behov for rettleiing om gjennomføring av heilskaplege 
risikoanalysar i kommunane.  

➢ Tilråding 16: Kommunane bør basere seg mindre på uformell kontroll. Ei  
formalisering vil gjere kommunen mindre sårbar for skifte av personell,  
endringar i omgivnadene og habilitetskritikk og vil auke det organisatoriske  
minnet.  

➢ Tilråding 17: Kommunane bør i større grad nytte risikovurderingar i styringa av  
verksemda og særleg når ein skal definere innretninga på og omfanget av  
kontrollaktivitetar.  

➢ Tilråding 18: Kommunane bør i samanheng med behovet for auka formalisering  
av internkontrollen dokumentere internkontrollen i større grad.   

➢ Tilråding 19: Kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer  
greie for roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større grad inkludere  
kontrollansvaret i desse dokumenta.  

➢ Tilråding 20: Kommunane bør sikre arbeidsdelinga ved utforming og utføring av  
kontrollar. Prinsippet om arbeidsdeling vil seie at ein og same person ikkje skal  
vere ansvarleg for både aktiviteten og kontrollen.  

➢ Tilråding 21: Kommunane bør ha ei systematisk tilnærming til  
kompetanseutvikling og ‐sikring, gjennom opplæringstiltak og informasjon og  
ved rekruttering. 

➢ Tilråding 22: Kommunane bør i den løpande drifta av internkontrollen prioritere  
nok ressursar og prioritere naudsynt vedlikehald høgare. Sentralt i eit  
velfungerande vedlikehaldsregime er det at ansvaret for oppdatering/revidering  
av dokumentasjonen er tydeleg plassert. Det er vidare sentralt at oppdateringar/revideringar 
av til dømes risikovurderingar og dokumentasjon  
skjer regelmessig og i faste intervall, til dømes i eit internkontrollårshjul.   

➢ Tilråding 23: Kommunane bør etablere tiltak som sikrar god løpande informasjon  
og kommunikasjon til leiarar og medarbeidarar, og som sørgjer for at dei får  
naudsynt opplæring og kompetanse. Vidare må administrasjonssjefen ta a 
for å følgje opp internkontrollen systematisk og reagere ved avvik og brot. 

➢ Tilråding 24: Internkontrollarbeidet må henge saman med og vere del av  
organisasjonsutviklinga i kommunen.  

➢ Tilråding 25: Administrasjonssjefen bør årleg rapportere om arbeidet med internkontrollen til 
kommunestyret. 

➢ Tilråding 26: Departementet bør vurdere korleis eit krav om at  
administrasjonssjefen skal rapportere til kommunestyret om arbeidet med  
internkontrollen, kan utformast og takast inn i kommunelova.   
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KS- veileder har følgende systemskisse for roller og ansvar for internkontrollsystemer: 
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Veilederen til internkontroll i statlig sektor har definert prosesser som et hjul for å illustrere at 
internkontroll kan sees på som en prosess for kontinuerlig forbedring: 

 

3 

 

 

 

 

 

3 Illustrasjon er hentet fra veileder for internkontroll hos DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) fra 2014. 
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3.2. Målesystem for graden av overholdelse av revisjonskriteriene 
Nivå/grad defineres ut fra kommunal-og regionaldepartementets figur for modenhetsnivå (se figur 
under) og det gis poeng ut fra etterlevelse av nivå i fra denne modellen for hvert valgte 
område/revisjonskriterium (Se egen tabell for dette etter figur under): 

 

Tabellen under beskriver metode for poenggivning opp mot revisjonskriteriene i en skala fra 0 til 5 
ut fra nivåmodellen over, omregnet til en modell for å bestemme grad i poeng: 

Ut fra figur over, vil 
nivå enkelt områdene 
og en totalvurdering 

vurderes slik: 
Nivå/grad 

Poeng resultat per 
nivå og området ut 
fra modenhetsnivå. 

Vurdert 
endringsbehov ut fra 

modell 

Kommentarer 
poenggivning 

Integrert 
(Meget stor grad) 

4-5 Poeng: 
0-1,5 må bedres (rødt 

nivå). 
1,5-2,5 bør bedres 

(gult nivå). 
Større enn 2,5 er 

akseptabelt (grønt 
nivå). 

I den praktiske 
kartleggingen vil vi gi 

poeng ut fra delvis 
oppfylles av 

nivå/grad da vi 
vurdere at hele eller 
deler av et eller flere 

nivåer kan være 
oppfylt. 

Intelligent 
(Stor grad) 

3-4 

Systematisert 
(nokså stor grad) 

2-3 

Formalisert 
(noen grad) 

1-2 

Tilfeldig 
(liten grad) 

0-1 

Kommentarer til tabell: 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

13 
Krødsherad kommune   |   2021   Internkontroll 

Det er laget eget kartleggingsskjema for gjennomgangen av hvert revisjonskriterium ut fra modellen 
over. Dette brukes til å presentere gjennomgangen og fastsette oppnådd poeng, samt beskrivelse av 
hvordan vi har vurdert kriteriet nærmere. Dette skjemaet inneholder spørsmål som tilsvarer nivå i nivå-
modellen fra KRD vist på forrige side. 

Ved entydig ja på nivå-spørsmålene gis 1 poeng ut fra nivået en har oppnådd. Om kriterium er delvis 
på plass brukes det skjønn for tilleggspoeng på hva som på plass per nivå etter en skala der litt gir 
0,25, delvis 0,5 og nesten på plass 0,75. Totalt kan 5 poeng oppnås. 

Vi har utledet seks revisjonskriteriene rettet mot kommunen sentralt og et kriterium for de fire 
virksomhetene vi valgte. Hver virksomhet og de seks kriteriene teller likt opp mot en samlet 
konklusjon av i hvor stor grad vi mener kommunen har et tilfredsstillende internkontrollsystem 
(kapittel 14). 

Det er utarbeidet 6 revisjonskriterier med egen kartleggingsmetodikk, samt ett revisjonskriterium for 
kartlegging av enheter i kommunen opp mot problemstillingen - I hvilken grad er et overordnet 
system for internkontroll etablert, og i hvilken grad fungerer det overordnede internkontrollsystemet? 

 

3.3. Revisjonskriteriene 
Valgte revisjonskriterier er et begrenset utvalg fra lovverk og anbefalinger til internkontroll. Områdene 
vi har valgt og antall enheter vi har valgt er noen av områdene vi mener er viktige. Områdene vi har 
sett på og enhetene som er valgt er begrenset ut fra timer som er satt av til gjennomgangen ut fra 
vedtatt prosjektplan.  

Revisjonskriterier: 

1. Kommunedirektør skal påse at nødvendig system for internkontroll er etablert i kommunen. 
2. Kommunens internkontroll skal bygge på risiko- og sårbarhetsanalyse(r). 
3. Deler av kommunes system for internkontroll og kvalitetssystemer skal være skriftlige. 
4. Ansvar for organisering, oppgaver og målene med oppbyggingen av internkontroll i 

kommunen bør tydelig gå frem av systemet for internkontroll og kvalitetssikring. 
5. Kommunens internkontroll bør være tilpasset lovkrav, statelige føringer og egne mål. 
6. Det bør være utarbeidet rutiner for rapportering og evaluering av om internkontrollen fungerer 

og bidrar til kvalitetsutvikling. 
7. Det bør være etablert internkontroll i den enkelte virksomhet og den bør bygge på 

kommunens felles system for internkontroll. (her velges fire virksomheter). 

Kartleggingen og vurderingen av det enkelte revisjonskriet beskrives i kapitelene 4-13. 
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4. Er system for internkontroll etablert? 
Revisjonskriterium: Kommunedirektør skal påse at nødvendig system for internkontroll er etablert. 

Spørsmål Svar- 
alter-
nativ;  
ja, nei 
eller, 
delvis 

Nivå Akku-
mulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut fra 
skjønn:                                                                             

1 
Finnes det en 
systembeskrivelse 
av kommunens 
interkontroll og 
kvalitetssikringssys
tem (IK/KV)? 
 

Delvis Tilfeldig 0,5 Vi har ikke fått helhetlige beskrivelser på IK 
systemet til kommunen. Kommunen mangler 
helhetlige rutinebeskrivelser på det 
overordnede IK-systemet. En har «i mindre 
grad» systematisert avvik i et meldingssystem 
for avvik opp mot læring.  
 
KS kvalitet, kommunen databaserte system, er 
ikke i drift lenger, det betyr at kommune ikke 
har et aktivt IT system på området. 
 
Fra epost med kontaktperson 30.11.20: KF 
kvalitet er rullet ut og der var vi i gang med å 
fylle systemet. 
KF avvik var ikke rullet ut da vi gikk og ventet 
på en App som skulle gjøre avvikssystemet 
lettere tilgjengelig. Nå har jo KF valgt å avvikle 
systemet 
 
En stor andel av dokumentasjonen som er lagt 
med for system for internkontroll er eksempel 
fra IK for ansatte som jobber ved rådhuset.  
Oversikt under viser en oversikt over alle filer 
på dokumentasjon sendt over sentral IK/KV- 
system: 
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Spørsmål Svar- 
alter-
nativ;  
ja, nei 
eller, 
delvis 

Nivå Akku-
mulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut fra 
skjønn:                                                                             

1 
Det som er oversendt beskriver IK på HMS- 
området, viser ROS-analyse rådhuset, men 
ingen systembeskrivelser. Bare eksempler fra 
rådhuset.  
 
HMS-årshjul har noe om IK generelt. 
 
Delegasjonsreglementet viser at IK er delegert 
ut i virksomhetene ut fra krav i kommunelov 
og andre lover. Helhetlig  IK-system og krav til 
dette er ikke nevnt. 
 
Fra kommunedirektør: 
De mer håndfaste og konkrete planer og 
verktøy for internkontroll har du fått av (Navn 
fjernet revisor). Antar at det mangler noen 
koblinger mellom overordnet styringslogikk og 
kontroll, planer/systemer og praksis. Dette ser 
vi fram til å få på plass i samarbeid med dere. 
27.11.2020 
Stig Rune Kroken (kommunedirektør) 
 
 
 
 
 
 
 

Har 
kommunedirektør 
systematisk IK på 
agende opp mot 
kommunens 
virksomheter? 

Delvis Formalisert 1,0 Noe av IK tas opp i ledersamtaler, det 
beskrives i notat fra kommunedirektør 27.11.20, 
sitat: 
Dialogen med ledergruppa og enkeltlederne 
er hovedfundamentet i min ledelsesfilosofi og 
lederpraksis, og gir et svært viktig bidrag til å 
forstå organisasjonskrav til- og utførelse av 
oppgaveløsningen 
 
Gjennomgangen av enkelt enheter viser at det 
er innført IK der i større grad enn hva 
svakheter i fellesrutiner skulle tilsi. 
 

Har 
kommunedirektør 
etablert rutine for 
systematisk 
rapportering av 
IK/KV?  
 
 

Nei Syste-
matisert 

 Ikke dokumentert 

Har 
kommunedirektør 
etablert rutiner for 
kontinuerlig 
utvikling av IK/KV? 
 

Nei Intelligent  Ikke dokumentert 
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Spørsmål Svar- 
alter-
nativ;  
ja, nei 
eller, 
delvis 

Nivå Akku-
mulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut fra 
skjønn:                                                                             

1 
Har 
kommunedirektør 
integrert IK/KV i 
den ordinære 
virksomhets-
styringen? 
 

Nei Integrert  Ikke dokumentert 

 

5. Har kommunen risikovurderinger? 
Revisjonskriterium: Kommunens internkontroll skal bygge på risiko- og sårbarhetsanalyse(r). 

Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
Del- 
vis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                                   

1,25 
Har kommunen 
utarbeidet risiko- og 
sårbarhetsanalyse 
(ROS)? 

Delvis Tilfeldig 0,5 Det er ikke gjennomført helhetlige like 
ROS-analyser i kommunen. En har lokale 
analyser med innholdsmessig variasjon. 
Analysene vurderer ofte HMS området 
og noen andre områder. Dette gjelder for 
eksempel rådhuset og byggesak.  
 
Skole har bare ROS for brann- området. 
For området funksjonshemmede har vi 
fått en mal fra området, som ikke utfylt. 
Vann har flere versjoner av sin egen 
analyse, siste versjon er fra 2014. 
 
Relevant sentral dokumentasjon vi har 
fått er: 

 
 

Er ROS bygget på 
systematikk som 
sikrer en 
kvalitetsmessig god 
analyse?  

Delvis Formalisert 1 Kommunen har ikke en felles mal for 
ROS-analyse. Det er ikke systematisert 
hvordan en skal gjøre analysen i 
kommunen. Områder med analyser 
bygger ikke på erfarte 
avvik/risikoområder på enheten. 

Dekker ROS- 
analysen/analysene 
vesentlige områder 
av kommunen og 
gradering av hva 
som er 
akseptabel/ikke 
akseptabel risiko?  

Delvis Syste-
matisert 

1,25 Gjennomgang av virksomheter viser at 
noen har ROS-analyser av varierende 
oppbygging og hva analysen omhandler 
av risiko-vurderinger. 
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Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
Del- 
vis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                                   

1,25 
Er ROS-analysen 
basert på løpende 
hendelser som avvik 
og informasjon fra 
fagsystemer, 
brukerundersøkelser 
med mer? 

Nei Intelligent   

Er utvikling og 
utarbeidelse av ROS 
integrert IK/KV i den 
ordinære 
virksomhetsstyringe
n? 

Nei Integrert   

 

6. Helhetlige skriftlige rutiner for internkontroll? 
Revisjonskriterium: Deler av kommunens system for internkontroll og kvalitetssystemer skal være 
skriftlige. 

Spørsmål Svar; ja, 
nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                            

1 
Har kommunen 
utarbeidet 
skriftlige rutiner? 

Delvis Tilfeldig O,25 Det er ikke utarbeidet overordnede rutiner 
som beskriver vurdering av om det bør 
være skriftlige rutiner til IK for 
tjenesteområdet. Det er heller ikke 
fremlagt oversikt over områder som ikke 
har behov for skriftlige rutiner. 
 

Har kommunen 
noen skriftlige 
rutiner på 
vesentlige 
områder? 

Delvis Formalisert 1 Det er begrenset med sentrale rutiner jf. 
kartlegging av andre kriterier, men enheter 
vi har gjennomgått viser i større grad 
skriftlige rutiner. 
 
Dette kan ses på som overordnede rutiner: 
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Spørsmål Svar; ja, 
nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                            

1 
Har kommunen 
førende 
overordnede 
rutiner for 
kommunen med 
krav til enhetene? 

Nei Systematisert   

Har kommunen 
systematisert 
rutiner og oversikt 
over rutiner for 
hele 
organisasjonen? 

Nei Intelligent   

Er rutiner for 
internkontroll 
databasert og 
integrert i 
kommunens 
øvrige 
databaserte 
styringssystemer? 

Nei Integrert   

 

7. Organiseringen av IK? 
Revisjonskriterium: Ansvar for organisering, oppgaver og målene med oppbyggingen av 
internkontroll i kommunen bør tydelig fremgå av systemet for internkontroll og kvalitetssikring. 

Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn:                                                                               

1,0 
Finnes det bekrivelse av 
organisering, oppgaver, 
mål og ansvar for IK? 

Delvis Tilfeldig O,5 Kommunen mangler helhetlige 
beskrivelser av oppbygging av 
kommunens internkontrollsystem 
opp mot kommunes oppgaver, og 
mål for å kunne levere ønsket 
kvalitet på kommunens tjenester. 
 
Men det finnes blant annet 
beskrivelser av kommunens 
organisasjon, 
delegasjonsreglement, selv om 
dette ikke direkte er knyttet opp 
mot IK.  
 
Kommunedirektør skriver følgende 
i notat fra 27.11.20: 
Antar at det mangler noen 
koblinger mellom overordnet 
styringslogikk og kontroll, 
planer/systemer og praksis. 
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Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn:                                                                               

1,0 
Er organiseringen av 
oppgaver, mål og ansvar 
for IK i inntatt i 
stillingsinstrukser eller 
annet? 
 

Delvis Formalisert 1,0 Noe av dette dokumenteres delvis 
gjennom kommunens 
delegasjonsreglement, 
organisasjonskart, system for HMS 
med mer.  
Relevant dokumentasjon: 
 

 
Har kommunen egen 
delegasjon/systemskisse 
som viser organisering, 
oppgaver ansvar, mål og 
krav til IK i hele 
organisasjonen? 

Nei Systematisert   

Er organiseringen av IK 
området har egne 
ressurser og er en 
integrert del av styring og 
drift av tjenester? 
 
 
 

Nei Intelligent   

Er området IK organisert 
med tilordna ressurser 
med kontinuerlige 
prosesser opp mot 
styring og drift av 
kommunens 
tjenesteproduksjon opp 
mot mål og krav til 
kvalitet? 
 

Nei Integrert   

 

 

 

 

 

 



 

Viken kommunerevisjon IKS 

20 
Krødsherad kommune   |   2021   Internkontroll 

8. Tilpasset internkontroll? 
Revisjonskriterium: Kommunens internkontroll bør være tilpasset lovkrav, statelige føringer og egne 
mål. 

Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                                       

1,5 
Har kommunens IK 
beskrivelser av 
lovverk, statelige 
føringer og mål? 

Delvis Tilfeldig o,5 Kommunen har ikke dokumentasjon på at 
de helhetlig har vurdert at systemet 
dekker krav til internkontroll, opp mot 
lovverk og egne mål på en helhetlig måte. 
Imidlertid viser gjennomgang av valgte 
områder at det til tross for mangler av 
sentrale rutiner er systemer for IK ute i 
enhetene.  
 
 
Relevant dokumentasjon sentralt er: 

 
 

Inneholder IK 
henvisninger til 
lovverk og statelige 
føringer og egne 
mål? 

Delvis Formalisert 1 Delegasjonsreglement, lokale rutiner. 

Inneholder IK 
konkrete 
beskrivelser og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
ut fra lovkrav og 
statelige føringer 
og krav til 
avviksmelding ved 
brudd på disse? 
 

Delvis Systematisert 1,5 Dokumentasjon av fra enheter. 

Inneholder IK 
konkrete 
beskrivelser og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
ut fra 
lovkrav/statelige 
føringer, egne mål 
og egne krav til 
avviksmelding ved 
brudd på disse, 
samt krav for når 
man iverksetter 
tiltak og evaluering 
av om de virker? 
 

Nei Intelligent   
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Spørsmål Svar; 
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt poeng ut 
fra skjønn:                                                                                       

1,5 
Inneholder IK 
konkrete 
beskrivelser og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
ut fra 
lovkrav/statelige 
føringer, egne mål 
og egne krav til 
avviksmelding ved 
brudd på disse, 
samt krav for når 
man iverksetter 
tiltak og evaluering 
av om de virker 
som en integrert 
del av kommunes 
virksomhetsstyring? 

Nei Integrert   
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9. Evalueres internkontrollen opp mot kvalitetsutvikling? 
Revisjonskriterium: Det bør være utarbeidet rutiner for rapportering og evaluering av om 
internkontrollen fungerer og bidrar til kvalitetsutvikling. 

Spørsmål Svar; ja, 
nei, delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og 
kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                                   

0,75 
Er det satt krav til 
rapportering og 
evaluering på IK i 
kommunen? 

Delvis Tilfeldig 0,25 Det er ikke fremlagt helhetlig 
system for 
rapportering/evaluering av IK i 
kommunen utover beskrivelser i 
notat fra kommunedirektør som 
det er vist til tidligere. 

Rapporteres det noe 
IK og 
kvalitetsutvikling? 

Delvis Formalisert 0,75 Det er i kartlagte virksomheter 
ikke funnet vesentlig 
dokumentasjon på at man 
rapporterer på avvik helhetlig, 
lager lokale tiltak ut fra avvik og 
en evaluering av om disse virker. 
  
Det et eksempel som kan 
vurderes å være av overnevnte 
art. Dette er innenfor 
vannområdet, der det ved avvik i 
vannkvalitet ble satt i gang tiltak 
ved anbefaling om å koke vann. 
Det kan defineres som tiltak. Det 
er imidlertid ikke fremlagt tiltak 
for å redusere faren på sikt, slik at 
sannsynlighet for hendelser 
reduseres. Men at dette jobbes 
med i driftsmøter går frem av 
møte med 
kommuneadministrasjon den 
9.2.21. 

Rapporteres det 
gjennom tertial og års-
rapporteringen til 
kommunen på IK og 
Kvalitetsutvikling? 
 

Nei Systematisert   

Er rapporteringen 
systematisert, er det 
definert hva som bør 
måles i virksomheten 
og vurdert om det 
som måles har en 
utvikling mot å rette 
tjenesteproduksjon 
opp mot egne mål, 
lovkrav og statelige 
føringer? 
 
 

Nei Intelligent   
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Spørsmål Svar; ja, 
nei, delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og 
kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                                   

0,75 
Er rapporteringen 
systematisert, er det 
definert hva som bør 
måles i virksomheten 
og vurdert om det 
som måles har en 
utvikling mot å rette 
tjenesteproduksjon 
opp mot egne mål, 
lovkrav og statelige 
føringer, og er dette 
en integrert del av 
kommunes 
styringssystem? 

Nei Integrert   
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10. Praksis IK på byggesak? 
Revisjonskriterium: Det bør være etablert internkontroll i den enkelte virksomhet og den bør bygge 
på kommunens felles system for internkontroll, på virksomhet byggesak. 

Spørsmål Svar;  
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 

1,75 
Det er etablert IK på 
virksomheten? 
 
 

Ja Tilfeldig 0,75 Fått relativt omfattende 
dokumentasjon. Enheten har ROS- 
analyse og flere vedtaksmaler. 
 

Virksomheten har IK, 
men avviker den fra 
kommunes sentrale 
føringer for IK og   
anbefalinger til IK?  

Delvis Formalisert 1,25 Tjenestens ROS-analyse har ikke 
vurdert noen områder som kritiske 
områder. Analysen beskriver 
hvorfor, men er det kan stilles 
spørsmål med om dette er riktig 
vurdert. 
Vi vurderer at byggesaksområdet 
generelt er et utsattområde i 
kommuner med fare for at 
korrupsjon kan forekomme. I en 
liten kommune kan det være 
utfordringer med IK og 
arbeidsdeling. Dette er generell 
risiko for området, og vi har ikke 
noen indikatorer på at denne 
risikoen er større for 
byggesaksområdet i Krødsherad 
kommune. Det er ikke utarbeidet 
kvalitetssikringsskjema for 
enkeltsaker, med signering for at 
flere har sett på at saker er 
behandlet tilfredsstillende og ut fra 
lovverk og kommunens 
bestemmelser ut fra reguleringer. 
 
 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon ut 
fra lovverk, egne mål 
og kommunens 
sentrale føringer for 
IK? 
 

Delvis Systematisert 1,75 Scorer ikke fult da enheten ikke har 
kvalitetssikringsskjema og mangler 
avviksoversikter.  

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav/mål og 
dokumenterer 
kvalitetsutvikling av 
tjenestene? 
 

Nei Intelligent   
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Spørsmål Svar;  
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 

1,75 
Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav og 
bidrar til 
kvalitetsutvikling og 
er en integrert del av 
virksomhetsstyringen 
ved enheten? 

Nei Integrert   

 

11. Praksis IK på Krøderen skole? 
Revisjonskriterium: Det bør være etablert internkontroll i den enkelte virksomhet og den bør bygge 
på kommunens felles system for internkontroll, på virksomhet Krøderen skole 

Spørsmål Svar; 
 ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og 
kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                               

1,75 
Det er etablert IK på 
virksomheten? 

Delvis Tilfeldig 0,75 Det er lagt frem dokumentasjon på 
HMS og noen planer for 
tjenesteproduksjon. Det er ikke 
fremlagt system for avvik, 
avviksmeldinger, læring med mer. 
En har plan for kvalitetsutvikling og 
årshjul for aktivitet gjennom året. 

Virksomheten har IK, 
men avviker den fra 
kommunes sentrale 
føringer for IK og   
anbefalinger til IK?  

Delvis Formalisert 1,25 Skolen har maler og system for det 
skolen har ansvar for opp mot 
HMS for elever og ansatte, men 
mindre som går dirkete på 
kvalitetssikring av driften, 
saksbehandlingen med mer. 
Det er ikke ROS-analyse totalt for 
driften av skolen. Den tar for seg 
risiko opp mot brannvern. 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon ut 
fra lovverk, egne mål 
og kommunens 
sentrale føringer for 
IK? 
 
 
 

Delvis Systematisert 1,75 Har rutiner som beskriver lovverk 
og saksbehandling, men ikke 
dokumentasjon av helhetlig IK 
system ved skolen. 
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Spørsmål Svar; 
 ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
poeng 

Beskrivelser og 
kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                               

1,75 
Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav/mål og 
dokumenterer 
kvalitetsutvikling av 
tjenestene? 
 
 

Nei Intelligent   

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav og 
bidrar til 
kvalitetsutvikling og 
er en integrert del av 
virksomhetsstyringen 
ved enheten? 

Nei Integrert   
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12. Praksis IK på tjeneste for funksjonshemmede? 
Revisjonskriterium: Det bør være etablert internkontroll i den enkelte virksomhet og den bør bygge 
på kommunens felles system for internkontroll, på virksomhet Funksjonshemmede. 

Spørsmål Svar; 
 ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og 
kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                                   

1,5 
Det er etablert IK på 
virksomheten? 

Delvis Tilfeldig 0,5 Mal for ROS og mal tiltak er ikke 
fylt ut. Det er fremlagt noen rutiner 
for internkontroll og maler, også 
avviksskjema. 
 

Virksomheten har IK, 
men avviker den fra 
kommunes sentrale 
føringer for IK og   
anbefalinger til IK?  

Delvis Formalisert 1,0 
 
 

Ikke dokumentert bruk av 
risikoanalyse, bare mal, vedlagt 
noen avvik. Men det er ikke lagt 
frem tiltak, behandling og læring av 
avvikene. Eksempler på 
rapportering avvik er ikke som mal 
vedlagt for avviksrapportering. Ikke 
eksempler på bruk av ny mal ved 
rapportering av avvik. Det er 
fremlagt liste for medisinske avvik 
og ikke bruk av mal for dette. 
 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
ut fra lovverk, egne 
mål og kommunens 
sentrale føringer for 
IK? 
 

Delvis Systematisert 1,5 Har noe dokumentasjon opp mot 
ivaretakelse av lovverk på området, 
slik som dokumentasjon journaler 
med mer. Men en helhetlig 
beskrivelse av IK mangler og 
ivaretakelse av egne forskrift på 
området for IK. 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav/mål og 
dokumenterer 
kvalitetsutvikling av 
tjenestene? 
 

Nei Intelligent   

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og 
krav til 
tjenesteproduksjon 
og kommunens 
sentrale krav og 
bidrar til 
kvalitetsutvikling og 
er en integrert del av 
virksomhetsstyringen 
ved enheten? 

Nei Integrert   
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13. Praksis IK på Slettemoen vannverk? 
Revisjonskriterium: Det bør være etablert internkontroll i den enkelte virksomhet og den bør bygge 
på kommunens felles system for internkontroll, på virksomhet Slettemoen vannverk. 

 

Spørsmål Svar;  
ja, nei, 
delvis 

Nivå Akkumulert 
Poeng 

Beskrivelser og kommentarer 
dokumentasjon/Totalt 
poeng ut fra skjønn: 
                                                                                 

3 
Det er etablert IK på 
virksomheten? 

Ja Tilfeldig 1 Har fremlagt omfattende 
dokumentasjon, flere versjoner av 
IK det siste 10. året, men ikke 
fremlagt dokumentasjon av 
rapportering av resultater. Det 
mangler liste over avvik og tiltak ut 
fra dette. Det opplyses at dette tas 
opp på regelmessige driftsmøter. 
Vannverkets risikoanalyse er fra 
2014. Det har skjedd endringer 
siden da. 
 

Virksomheten har IK, 
men avviker den fra 
kommunes sentrale 
føringer for IK og   
anbefalinger til IK?  

Delvis Formalisert 1,75 Det er svakheter med 
dokumentasjon på systematisering 
og dokumentasjon av den 
kontrollen som faktisk gjøres. og er 
IK godt nok oppdatert for området. 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og krav til 
tjenesteproduksjon ut 
fra lovverk, egne mål og 
kommunens sentrale 
føringer for IK? 
 

Ja Systematisert 2,75 IK virksomhet bærer noe preg av å 
være standard vare. Hvor aktivt en 
er med utvikling og læring av IK ut 
fra lokale forhold kan bedres. 
Ikke dokumentert opplæring ut fra 
eget skjema for dokumentasjon av 
dette, 

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og krav til 
tjenesteproduksjon og 
kommunens sentrale 
krav/mål og 
dokumenterer 
kvalitetsutvikling av 
tjenestene? 
 
 

Delvis Intelligent 3 Dokumenterer ikke godt nok at en 
lærer en av hendelser og 
dokumentere hva en faktisk gjør for 
holde god vannkvalitet, jf 
driftsmøter.  

Er IK virksomhet 
tilpasset risiko og krav til 
tjenesteproduksjon og 
kommunens sentrale 
krav og bidrar til 
kvalitetsutvikling og er 
en integrert del av 
virksomhetsstyringen 
ved enheten? 

Nei Integrert   
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14. Konklusjon 
Opp mot problemstillingen; i hvilken grad er et overordnet system for internkontroll etablert, og i 
hvilken grad fungerer det overordnede internkontrollsystemet, gjør vi følgende konklusjon: 

Under fremstilles vår konklusjon for gjennomgang av de 10 områdene i Krødsherad kommune grafisk. 

 

Vår vurdering er at til tross for store svakheter med sentralt system innen IK, er det i større grad 
etablert IK ute i de virksomhetene vi har sett på. Det er også her forbedringspotensial, men ikke i like 
stor grad som de områdene vi har vurdert for fellessystemet og som bør være på plass i et 
internkontrollsystem til en kommune.  Dette mener vi kan skyldes direkte lovkrav til dette over tid, 
ansattes kompetanse og tilsynsmyndigheters tilsyn over tid. Det har vært krav til IK på enkelte 
områder av kommunen i mer enn 25 års perspektiv. Eksempel på dette er HMS-området og egne 
krav i for eksempelvis omsorgsområdet allerede fra 1995.   

IK kan til dels ses på som et budsjett/regnskapssystem. Om en ikke har kontoplaner i regnskapet og 
prosesser for budsjett, eller fører regnskap etter kontoplan, vil det føre til svikt i kontroll på kommunes 
økonomi. Om kommunen ikke har et fungerende IK-system, vil en ha redusert mulighet til kontroll på 
kvaliteten på kommunes tjenesteproduksjon og dermed om en har ønsket kvalitet opp mot lovkrav 
og egne mål. 

Vi mener kommunen bare i liten grad har etablert et helhetlig IK system for de områdene vi har 
vurdert. For de virksomhetene vi har sett på varier dette fra i noen grad til i nokså stor grad.   
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15. Anbefaling 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler VKR følgende: 

• Starte prosess for å få til ett helhetlig system med rutiner og prosessbeskrivelser for 
kommunens internkontroll 

• Søke å implementere internkontrollen som en del av kommunens styrings- og målprosesser. 
• Vurdere behovet for et IT-system som tilpasses behovet for styring og rapportering på 

internkontrollområdet av kommunen. 

 

Drammen, den 24. mars 2021.  

 

 

Torkild Halvorsen  Gjermund Røren 
leder forvaltningsrevisjon 
 

 forvaltningsrevisor 
 
 
 

Referanser 
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - ny og gammel, Særlovgivning om 

internkontroll (foreslått opphevet med unntak helse og omsorgsektoren, ikke iverksatt per juni 
2020, men bebudet fra 1.1.2021, i praksis tilnærmet samme krav som tidligere på de fleste 
områder av kommunen) 

• Lov om arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) -LOV-2005-06-17-62 
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) - FOR-1996-12-06-1127  
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren. 
• Veileder fra KS om interkontroll - Orden i eget hus fra april 2020 versjon 3, opprinnelig fra 

2013. 
• NOU 2016: 4: Ny kommunelov  
• KRD 2009: 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane  
• “Internkontroll - et integrert rammeverk” COSO, 2013 
• Veileder i internkontroll” Direktoratet forøkonomistyring (DFØ), 2013 
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra kommunedirektør datert 24.03.2021 
Forvaltningsrapport internkontroll – kommentar for kommunedirektør. 

 

Rapporten som nå foreligger er et resultat av et ønske fra u.t. som på forespørsel fra kontrollutvalget oppgav 

området internkontroll som ønsket tema for forvaltningstilsyn inneværende kommunestyre-periode. Bakgrunnen 

for dette ønsket var en sterk antagelse om at det som foreligger av system i Krødsherad pr i dag ikke holder mål, 

og at det gjennom funn fra internkontroll-revisjon vil foreligge et godt og konkret grunnlag å jobbe fram et 

tilstrekkelig system ut ifra – og med et forsterket eksternt press om å få dette på plass. Rapporten som nå 

foreligger forteller at antagelsen var riktig, og vi har nå en grundig rapport og derigjennom et godt grunnlag for å 

kunne gjøre jobben med å etablere et helhetlig og fullstendig internkontrollsystem. 

 

Funnene i dataene har både positive og negative fortegn. Det ene hovedfunnet er at det mangler et overordnet 

system fra kommunestyrenivå til virksomhetene. I henhold til ny kommunelov, som tydeligere enn tidligere 

ansvarliggjør kommunedirektøren i internkontrollsammenheng, innfrir ikke dagens system i Krødsherad kravene. 

Det helhetlige internkontrollsystemet eksisterer ikke. Nå kan det bemerkes at det digitale avvikssystemet KF 

kvalitet, som til en viss grad var på plass før systemet ble avviklet, ville bidratt til å gjøre bildet noe mer positivt, 

men like fullt ville det manglet noe på et godt og funksjonelt helhetlig system. Det gledelige med denne 

gjennomgangen er at det på tross av mangler på overordnet nivå, så finnes det gode eksempler på funksjonelle og 

levende internkontrollrutiner ute i virksomhetene. Som et av flere gode eksempler kan det VA-området trekkes 

fram. Som revisor også påpeker kan det handle om en godt innarbeidet kultur for nødvendigheten av å ha 

kvalitetene et fungerende internkontrollsystem fører med seg på plass. 

 

Kommunedirektøren er i gang med å forberede et helhetlig styringssystem hvor internkontroll inngår. Dialog-

modellen vil fortsatt være den foretrukne ledelsesretningen, og i styringsdialogen med lederne vil dataene som 

framkommer i dette systemet ligge til grunn. Her vil hovedkomponentene være langsiktige mål, kvalitet og 

økonomi, med tilhørende undersystemer for ROS-analyser, avvikssystem og arbeidsprosesser/rutinebeskrivelser. 

Det vil bli jobbet med utviklingen av systemet med en god involvering av ledere og ansattrepresentanter, og rent 

praktisk vil dette skje parallelt og som en del av budsjettarbeidet til høsten. 

 

Avslutningsvis vil kommunedirektøren takke forvaltningsrevisor Gjermund Røren for samarbeidet. Det har vært 

en fornøyelse med både imøtekommenhet og deling fra en stor kunnskapsbase. Nå må vært tydelige mål være at 

ervervet kunnskap gjøres om til praksis i et helhetlig og funksjonelt styringssystem som er lett av navigere i- og 

oppfattes som nyttig av de ansatte. 

 

Hokksund 24.03.2021 

Stig Rune Kroken (kommunedirektør) 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001 gjeldende for dette prosjektet, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon4 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  
1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. Den består av 
grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. (Det ble i 2020 vedtatt en revidert og ny 
standard, men forrige utgave av standarden gjelder da dette prosjekt ble startet opp før denne ble vedtatt tatt i bruk). 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold Punkt Innhold 
1-5 Innledning  26-30 Metode og data  
6-9 Krav til revisor  31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling  34 Anbefalinger  
12-17 Revisjonsdialogen  35-41 Prosjektrapport  
18-19 Prosjektplan  42-44 Dokumentasjon  
20-21 Problemstilling(er)  45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
22-25 Revisjonskriterier    

 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og kontrollutvalget 
skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for forvaltningsrevisjon basert på en 
overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og med 
tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid utført av 
andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 
kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig må 
bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartbrev til 
administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter hvor det 
redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har vesentlig 
betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten, og 
høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at de blir 
tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

 

4 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og utledet fra, 
autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med 
de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingene, og 
datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Det må innhentes data i 
tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som 
hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i 
tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold til problemstillingene 
ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes vesentlige avvik skal disse komme 
tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres som 
pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, innsamlede data, 
vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det reviderte området må beskrives i 
et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen av 
prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan foreligge 
misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i undersøkelse og 
rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 
konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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post@vkrevisjon.no  |  vkrevisjon.no  

 

Hovedkontor - Drammen 

Postadresse: Postboks 4197, 3005 Drammen 

Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen 

 

Avdelingskontor - Hønefoss 

Postadresse: Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

 

Avdelingskontor - Follo 

Postadresse: Postboks 173, 1401 Ski 

Besøksadresse: Parkaksen 7, 1400 Ski 

 

Avdelingskontor - Hallingdal 

 

Besøksadresse: Alfarvegen 177, 3540 Nesbyen 
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