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Internkontroll i Gjerdrum kommune 

Formålet med dokumentet 

Formålet med dette dokumentet er å beskrive internkontrollen i Gjerdrum kommune. 

Dokumentet angir hovedelementene i en god internkontroll, og beskriver hvordan 

enkeltelementene er håndtert i kommunen. Vi gir også en kortfattet status for Gjerdrum 

kommune. 

Utgangspunkt 

Gjerdrum kommune legger COSO-modellen til grunn for sitt arbeid med internkontroll. 

COSO-modellen er et anerkjent, internasjonalt rammeverk for arbeid med internkontroll. 

Konseptet benevnes COSO, etter organisasjonen som utviklet konseptet på 90-tallet.  

COSO-modellen er et rammeverk for virksomheters arbeid med utviklingen av internkontroll. 

Modellen fremhever at internkontroll må være en kontinuerlig prosess i organisasjonen, og 

risiko- og vesentlighetsvurdering integrert i arbeidet er grunnleggende elementer. 

Hva er internkontroll? 

En allment akseptert definisjon av internkontroll er at det er en prosess, utført av en 

virksomhets styre, ledelse og øvrige ansatte, utformet for å gi rimelig sikkerhet for oppnåelse 

av målsettinger relatert til drift, rapportering og etterlevelse. 

COSO-rammeverket beskriver fem innbyrdes sammenhengende komponenter:  

1. Et godt kontrollmiljø.  

2. Risikovurderinger, med jevnlige utførte risikoanalyser og rapportering. 

3. Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak.  

4. God kommunikasjon og informasjon. 

5. Aktiv oppfølging fra ledelsens side.  

 

Ny kommunelov om internkontroll  

I forslaget til ny kommuneloven er kravene til internkontroll i kommunene tydeliggjort.  

 



 

 

Status for Gjerdrum kommune 

Ad a) De ulike virksomheters hovedoppgaver, mål og organisering framgår av budsjett- og 

økonomiplan. Det viktigste forbedringspunktet for kommunen er formuleringen av mål og 

oppfølgingen av måloppnåelse. 

Ad b) En kommune er en organisasjon med mange og uensartede produksjonslinjer, og det 

er viktig at interkontrollen tilpasses den enkelte virksomheten. Vi anser at internkontrollen 

er virksomhetstilpasset, men det er ikke gjennomført en kartlegging som bekrefter dette. 

Ad c) Avvik rapporteres i de relevante fagsystemene. Overordnet rapportering gjøres i 

kvalitetssystemet, men er ikke fullt implementert ved alle virksomheter. 

Ad d) Elementene i kommunens internkontroll beskrives i dette dokumentet. 

Ad e) Dette har så langt ikke vært gjennomført systematisk. 

De enkelte komponentene i god interkontroll 

Et godt kontrollmiljø  

I følge COSO-rammeverket, setter kontrollmiljøet standarden for holdning til kontroll og 

styring. Kontrollmiljøet omfatter integritet, etiske verdier, ansattes kompetanse, ledelsens 

filosofi og driftsform, fordeling av ansvar og myndighet og organisering og utvikling av de 

menneskelige ressursene.  

Internkontrollmiljø – tiltak i Gjerdrum 

 lederplattformen 

 etisk reglement 

 delegeringsreglement 

 lederavtaler 

 arbeidsgiverpolitikk 

 lønnspolitikk 

 varslingskanal til revisjonen 

Kommentarer 

Den nylig utarbeidede lederplattformen gir føringer for ledelsens holdninger som bidrar til å 

styrke kontrollmiljøet. Delegeringsreglementet klargjør fordelingen av ansvar og myndighet. 

Etiske retningslinjer presenteres for nyansatte i introduksjonsprogrammet, og alle 

virksomheter skal minimum en gang per år ha reglementet som tema på et personalmøte.  

Risikovurderinger, med jevnlige utførte risikoanalyser og rapportering  

Risikovurderingen skal sikre måloppnåelse gjennom håndtering av risiko i prosessene. 

Håndtering av risiko baseres på vesentlighet og på virksomhetens/prosessens egenart. Det 



 

 

er viktig at de arbeidsprosessene som har høyest sannsynlighet for og størst konsekvens av, 

svikt, feil eller mangler blir identifisert og at nødvendige tiltak settes inn for å ta ned uønsket 

risiko. Her bør kommunen også se på styring og håndtering av sammenhengen mellom 

overordnede mål og daglige operasjonelle aktiviteter.  

Risikovurdering – tiltak i Gjerdrum 

 overordnet ROS-analyse 

 virksomhetsspesifikke ROS-analyser og andre analyser av risikoer 

 årlig overordnet risikoanalyse for ledelsen – regnskap, økonomi 

 årlig virksomhetsspesifikke risikoanalyser 

Kommentarer 

Det gjennomføres mye praktisk risikostyring i kommunen, både på overordnet nivå og i 

virksomhetene. Risiko er tema i mange diskusjoner i rådmannsteamet og mellom 

rådmannsteamet og virksomhetsledere, selv om begrepet risiko ikke alltid benyttes. Vi er 

opptatt av å tilpasse risikostyringen til virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold, og vi ønsker å bli mer bevisste på å tenke risikostyring i beslutningsprosesser.  

Vi har et godt stykke igjen før vi har et helhetlig, systematisk og dokumentert konsept for 

risikostyring på strategisk og operativt nivå.  

Etablering og gjennomføring av aktuelle kontrolltiltak 

Kontrollaktiviteter er de tiltakene som blir iverksatt for å sikre etterlevelse av regelverk, 

retningslinjer og krav til tjenesteutførelse, og for å håndtere risiko avdekket i 

risikovurderingen. Formålet med kontrollaktivitetene er å bidra til at rutiner og system 

fungerer slik som bestemt. Aktivitetene gjennomføres på alle nivå i organisasjonen, og kan 

bestå i blant annet godkjennelser, anvisninger, verifikasjoner, avstemminger, gjennomgåelse 

av driften, sikring av ressurser og ansvarsfordeling.  

Kontrolltiltak i Gjerdrum 

 prosedyrer utarbeidet og lagt inn i kvalitetssystemet TQM 

 kontrolltiltak i form av system for godkjennelser, anvisninger, avstemminger, 

gjennomganger av driften og ansvarsdeling 

 delegeringsreglementet 

 hendelsesrapportering i kvalitetssystemet 

 detaljert avviksrapportering i fagsystemer 

 bestilte gjennomganger fra revisor eller eksterne leverandører 

 tilsyn fra overordnede myndigheter 

 



 

 

Kommentarer 

De fleste virksomhetene har dokumentert prosedyrene i kvalitetssystemet TQM. Alle 

vesentlige arbeidsprosesser skal dokumenteres i TQM før sommeren 2017.  

På de fleste områder er det er klar organisering av roller og oppgaver, men samtidig er det 

mange oppgaver som må løses på tvers. Dette er derfor et tema som jevnlig drøftes. 

Vi har ikke samlet oversikt over gjennomføring/status på vesentlige kontroller. Det er også et 

potensial når det gjelder systematisk håndteringen av avvik. 

God kommunikasjon og informasjon  

For å oppnå god internkontroll er det ifølge COSO-modellen viktig med effektiv og tidsriktig 

informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. Dette er 

nødvendig for at den enkelte skal kunne utføre det ansvaret de er tildelt.  

Informasjon og kommunikasjon – tiltak i Gjerdrum 

 kommunens planhierarki og målstruktur 

 lederavtaler og avtaler med nøkkelpersoner 

 månedlige rapporter på økonomi, inkludert avvik ift plan og avvik på 

anskaffelsesområdet 

 utvidet ledermøte én gang per måned 

 tertialrapporter, årsmelding, årsregnskap 

 revisjons- og tilsynsrapporter 

Kommentarer 

Det er korte avstander i kommunen, både fysisk og innenfor organisasjonsstrukturen. Det er 

en aktiv dialog mellom toppledelsen og virksomhetslederne med i stor grad av involvering.  

Aktiv oppfølging fra ledelsens side  

For å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er nødvendige for å oppnå god 

internkontroll, er ledelsens oppfølging helt sentral. Resultater skal følges opp for å avdekke 

om de er i samsvar med virksomhetens strategier og planer.  

Oppfølgingsaktiviteter i Gjerdrum 

 månedlig budsjettrapporter til ledelsen 

 tertialvise rapporter til kommunestyret 

 ledersamtaler 

 tilstandsrapporter for skolene 

 ulike eksterne gjennomganger (kjøpte gjennomganger fra kommunens revisor eller 

private leverandører, tilsyn fra statlige myndigheter) 



 

 

 rapportering på gjennomførte internkontrolltiltak ifm ledersamtaler, periodiske 

rapporteringer, ad hoc rapporter. 

 kommunerevisjonens forvaltningsrevisjonsrapporter, regnskapsrevisjoner og 

selskapskontroller 

Kommentarer 

Administrasjonen har en velfungerende økonomirapportering på månedlig basis. Det er en 

tett oppfølging av avvik. 

Mål for resultater i en kommune er noe som vanligvis oppfylles over tid. For eksempel vil 

karakterresultater i skolen og brukeropplevd kvalitet måles én gang årlig / hvert annet år. 

Oppfølgingen av slike mål skjer periodisk. Tilsvarende gjelder for korrigerende tiltak. 


