Forvaltningsrevisjon
august 2021

Budsjettering og
budsjettstyring
Kongsberg kommune

Viken
kommunerevisjon

Kongsberg kommune | 2021 | Budsjettering og budsjettstyring

Sammendrag
Bestilling

Problemstillinger

Kontrollutvalget

1.

sak 88/2020 – 08.12.20

Går det frem av årsbudsjettet hvilke mål og premisser
årsbudsjettet bygger på?

2.

Sannsynliggjør årsbudsjettet at den planlagte
tjenesteproduksjonen vil dekke forventet behov for tjenester?

Formål
Prosjektets formål er å
kartlegge om
tjenesteområdet har
tilfredsstillende system og
rutiner for budsjettering og
budsjettstyring.

3.

Er årsbudsjettet realistisk økonomisk sett ut fra planlagt
tjenesteproduksjon?

4.

Er det rapportert forventede avvik fra budsjett (økonomi, kvalitet
og/eller mengde) gjennom året?

5.

Fremmes det forslag til budsjettendringer når det er rapportert
om forventede avvik fra budsjett?

Metode og praktisk gjennomføring
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i "RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon".
Revisjonskriterier
Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet kommuneloven fra 2018
med forarbeidene til denne, samt forskrifter og veiledere. Denne trådte i kraft fra 2020, så har vi også hatt
lovverket som gjaldt før dette som utgangspunkt for gjennomgangen. Vi har også benyttet kommunens
egne reglement og rutiner på området som kilder. For mer detaljert beskrivelse av utledning av
revisjonskriterier vises det til kapittel 3 og vedlegg 4.
Om gjennomgang/informasjon innhentet:
Gjennomgangen har omfattet budsjett og budsjettstyring for helse og omsorgsområdet, spesielt for
årene 2020 og 2021 (frem til og med april ut fra rapporteringstidspunkt og avslutning av datainnsamling).
Men vi har også brukt data som er eldre, samt tidligere forvaltningsrevisjon på til dels samme området av
kommunen fra årene 2008 og 2012.
Det er innhentet informasjon fra rutiner som har med økonomiområdet å gjøre, budsjett og
regnskapsdata, samt «støttesystemer» til budsjett og regnskap, slik som turnussystemer og
prognosemodeller. I tillegg er det gjennomført samtaler og intervjuer med kommuneledelsen og
ledelsen på området.
Et helhetlig utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse datert
august 2021 er vedlagt rapporten.
Vurderinger
Gjennomgangen av kommunens budsjettering og budsjettstyring siste år viser at det er sammensatte
årsaker til merforbruket på Helse og omsorgsområdet ut fra gjennomgangen av de fem
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problemstillingene og annen dokumentasjonsinnhenting. Det er også svakheter med innholdet i
budsjett/rapporteringen sett opp mot innhold når det gjelder mål, premisser og realisme.
Det er i våre vurderinger brukt et faglig skjønn. Det er få eksakte grenser på hva som er akkurat innenfor
lovverket og hva som er utenfor lovverket på dette området. Men det er noe som er obligatorisk, slik som
at en skal ha et budsjett med noe bestemt innhold og det skal rapporteres jevnlig til politisk nivå.
Vi vil fremheve at kommunen og helse- og omsorgsområdet har mange premisser som er bra opp mot
budsjettering og budsjettstyring. Det jobbes også aktivt med utvikling. Men utviklingen i merforbruket
siste år gjør at dette arbeidet fortsatt må prioriteres. Eksempel på premisser som har bedret seg siden vi
så på dette området sist gjennom forvaltningsrevisjon i 2008 og 2012 (jf vedlegg 5), er at kvaliteten på
periodiseringen av budsjett har blitt bedre. Vi ser også at månedsrapporteringen har utviklet seg positivt.
Men det er også svakheter. Vi vil trekke frem følgende svakheter med systemene på området og som
kan være forklaringer på noe av merforbruket;
•

Kompleksiteten og uforutsigbarheten på området generelt

•

Til dels gammel struktur produksjonsmidler, les lokaliteter i kommunen

•

Ledelsestaktiske årsaker

•

Styringstaktisk årsaker

•

Svakheter i budsjetteringsmodeller

•

Svakheter i resultat prognosemodeller

•

Tendering mot urealistiske budsjetter ut fra forventet behov for tjenester

•

Praksis for budsjettendringer

•

Forbedringspotensial i tjenestestyringen/produksjon og økonomistyringen

•

Bemanningssituasjon og turnover i ledelse

•

Prioritering av innkjøpsfunksjon

•

Målstyring fra kommuneplan til operasjonalisering av mål, for å kunne måle måloppnåelse

Punktene listet opp er alle faktorer som er delårsaker til merforbruk. Kommunen er nå inne i en prosess
hvor en søker bedring på flere av disse faktorene. Om en skal lykkes med snu trenden med økende
merforbruk, vil avhenge at en klarer å handle relativt raskt og at en sikrer tilstrekkelig økonomisk
handlefrihet ut fra skiftende tjenestebehov over tid.
Anbefalinger
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale:
•

Mer konkrete mål, tallfestede premisser for tjenestevolum i budsjett.

•

Operasjonalisering av mål slik at de større grad blir målbare med kvantifiserbare data en har eller
søker å produsere.

•

Fortsette arbeidet med å bedre økonomistyringen.

•

I større grad foreta budsjettendringer.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

3

Kongsberg kommune | 2021 | Budsjettering og budsjettstyring

Innhold
1.

Innledning ................................................................................................................................................... 6
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Bakgrunn for prosjektet .......................................................................................................................................... 6
Formål og problemstillinger.................................................................................................................................. 6
Oppbygging av rapporten ...................................................................................................................................... 6
Avgrensning av undersøkelsen............................................................................................................................ 7

2.

Metode ......................................................................................................................................................... 7

3.

Utledning av revisjonskriterier ........................................................................................................... 9
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Kilder til revisjonskriterier ....................................................................................................................................... 9
Utdrag fra kilder til revisjonskriterier................................................................................................................. 9
Tolkning og definisjoner ut fra kilder til revisjonskriterier og praksis ............................................... 12
Utleda revisjonskriterier ........................................................................................................................................ 14

4.1.
4.2.

Administrativ organisering av kommunen og Helse og omsorg. ........................................................ 14
Om kommunes budsjettprosess ....................................................................................................................... 16

4.

Kommunens organisering og budsjettprosess ......................................................................... 14

5.

Data fra utredninger og andre kommuner.................................................................................. 19
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

Er det ofte merforbruk på helse- og omsorgsområdet i kommuner? ............................................... 19
Hvor forskjellig er Kongsberg kommune fra kommune-Norge? ........................................................ 20
Tilpasser kommunene kostnader til sitt inntektsnivå? ........................................................................... 22
Er det relevant å sammenlikne kommunen med andre kommuner? ................................................23

Mål og budsjettpremisser .................................................................................................................. 25
6.1.
6.2.

Om kommunens mål og budsjettpremisser ................................................................................................ 25
Vurdering ..................................................................................................................................................................... 31

7.1.
7.2.

Om realistisk budsjettert tjenesetevolum .....................................................................................................32
Vurdering .................................................................................................................................................................... 34

7.

Realistisk tjenestevolum .................................................................................................................... 31

8.

Økonomisk realistisk budsjett .......................................................................................................... 35
8.1.
8.2.

9.

Om økonomisk realisme budsjett .....................................................................................................................35
Vurdering .................................................................................................................................................................... 38

Budsjettstyring ....................................................................................................................................... 39
9.1.
9.2.

10.
10.1.
10.2.

Budsjettstyring ......................................................................................................................................................... 39
Vurdering .................................................................................................................................................................... 49

Budsjettendringer ................................................................................................................................. 50
Budsjettendringer ................................................................................................................................................... 50
Vurdering .................................................................................................................................................................... 52

11.

Samlet vurdering ................................................................................................................................... 53

12.

Anbefaling ................................................................................................................................................ 54

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

4

Kongsberg kommune | 2021 | Budsjettering og budsjettstyring

Referanser .................................................................................................................................................................. 54
Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert august 2021 ......................................................................... 55
Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon ..................................................................... 56
Vedlegg 3 – Metode ............................................................................................................................................... 59
Vedlegg 4 – Gammelt lovverk............................................................................................................................ 61
Vedlegg 5 – Fra tidligere forvaltningsrevisjon ............................................................................................ 65

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

5

Kongsberg kommune | 2021 | Budsjettering og budsjettstyring

1. Innledning
1.1. Bakgrunn for prosjektet
Prosjektplanen har bakgrunn i bestilling i sak 88/20 den 8.12.2020, hvor kontrollutvalget ønsket en
revidert prosjektplan innenfor området budsjettering og budsjettstyring på området Helse- og
omsorgstjenester i kommune. Prosjektplanen ble opprinnelig lagt frem i møtet 11.2.2020, sak 3/20.
Prosjektet er bestilt med bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og risiko og
vesentlighetsanalyse for perioden 2020 – 2023.

1.2. Formål og problemstillinger
Prosjektets formål er å kartlegge om tjenesteområdet har tilfredsstillende system og rutiner for
budsjettering og budsjettstyring.
Forvaltningsrevisjonen er vedtatt med følgende problemstillinger:
1.

Går det frem av årsbudsjettet hvilke mål og premisser årsbudsjettet bygger på?

2.

Sannsynliggjør årsbudsjettet at den planlagte tjenesteproduksjonen vil dekke forventet behov for
tjenester?

3.

Er årsbudsjettet realistisk økonomisk sett ut fra planlagt tjenesteproduksjon?

4.

Er det rapportert forventede avvik fra budsjett (økonomi, kvalitet og/eller mengde) gjennom året?

5.

Fremmes det forslag til budsjettendringer når det er rapportert om forventede avvik fra budsjett?

Problemstillingene besvares gjennom utledede krav (revisjonskriterier) fra lovverk, praksis, kommunens
egnekrav, slik som politiske vedtak, og egne rutiner på området.

1.3. Oppbygging av rapporten
Rapporten har følgende oppbygging. Det første kapittelet beskriver prosjektet og avgrensninger ved
gjennomgangen. Kapittel 2 beskriver metodebruk. I kapittel 3 utleder og beskriver vi hva vi måler
kommunen opp mot av krav (revisjonskriterier). Kapittel 4 beskriver kommunens organisering og
organisering av budsjettprosess og kapittel 5 beskriver noen kommunedata hvor vi sammenlikner
Kongsberg kommune med andre (kommune-Norge), samt viser til utredninger om kommunen og
kommune-Norge basert på KOSTRA-data. Informasjon fra kapitlene 4 og 5 brukes til vurdering av
problemstillingene som gjennomgås i kapitlene 6 til 10. I kapittel 11 konkluderer vi ut fra gjennomgangen
av problemstillingene opp mot formålet med gjennomgangen. I kapittel 12 fremmer vi noen anbefalinger
ut fra våre funn fra gjennomgangen.

Tekst som er direkte hentet fra dokumentasjon fra kommunen eller andre er i rapporten
gjennomgående skrevet i kursivert skrift og/eller er innrammet. Slik som denne teksten.
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Noen steder i rapporten har vi kommentert innsamlet data under tabeller/tekstbokser. Da har vi lagt inn
at dette er våre kommentarer. Dette har vi gjort for direkte vise hvordan vi vurderer/tolker data, slik at
leser lettere kan følge våre vurderinger i rapporten.

1.4. Avgrensning av undersøkelsen
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de
problemstillingene som er formulert i kapittel 1.2 og de revisjonskriterier som er utledet opp mot 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 rapportens omfang og øke leservennligheten av gjennomgangen vi ha foretatt.

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"1 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF).
Gjennomgangen har omfattet budsjett og budsjettstyring for helse og omsorgsområdet, spesielt for
årene 2020 og 2021 (frem til og med april ut fra rapporteringstidspunkt og avslutning av datainnsamling).
Men vi har også brukt data som er eldre, samt tidligere forvaltningsrevisjon på til dels samme området av
kommunen fra årene 2008 og 2012.
Det er innhentet informasjon fra rutiner som har med økonomiområdet å gjøre, budsjett og
regnskapsdata, samt «støttesystemer» til budsjett og regnskap, slik som turnussystemer og
prognosemodeller.
I tillegg er det gjennomført samtaler og intervjuer med kommuneledelsen og ledelsen på området.
Vi har valgt disse to metodene da rutiner og dokumenter er det som gir fakta på området. For å kunne
supplere/og få hjelp til å tolke dokumentene har vi benyttet samtaler og formelle intervjuer for
avklaringer der vi har opplevd behov for dette.
For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg 3.

1 Vedlegg

2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
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Et helhetlig utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse datert
august 2021 er vedlagt rapporten.
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3. Utledning av
revisjonskriterier
3.1. Kilder til revisjonskriterier
•
•

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

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) -

med faktabeskrivelsen danner

LOV-2018-06-22-83

revisjonskriteriene basis for de

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og

analyser og vurderinger som foretas,

årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. FOR-

de konklusjoner som trekkes, og de er

2019-06-07-714

et viktig grunnlag for å kunne

•

NOU 2016: 4 -Ny kommunelov

•

Prop. 46 L (2017 – 2018) -Proposisjon til Stortinget (forslag

dokumentere avvik eller svakheter.

til lovvedtak), Lov om kommuner og fylkeskommuner
•

Kommunes økonomireglement (Vedtatt i kommunestyret
17. juni 2020, sak 80/2020)

•

Rutiner og beskrivelser og praksis området budsjettering og budsjettstyring

3.2. Utdrag fra kilder til revisjonskriterier
Fra kommuneloven fra 2018:
Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
14-4.Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale
planer skal følges opp.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og
bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også
vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige
langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og
oversiktlige.
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§ 14-5.Årsbudsjettets bindende virkning.
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret, fylkestinget og underordnete organer. Første punktum er
ikke til hinder for at kommunestyret eller fylkestinget kan gi et underordnet organ myndighet til å avgjøre
at deler av en bevilgning i driftsbudsjettet skal benyttes til å finansiere utgifter i investeringsregnskapet.
Første punktum gjelder ikke for utbetalinger som kommunen eller fylkeskommunen har en rettslig plikt til
å foreta.
Kommunestyret eller fylkestinget skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav
om realisme og balanse.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret eller fylkestinget om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik,
skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Hvis årsregnskapet legges fram med et merforbruk i driftsregnskapet, skal kommunedirektøren foreslå
endringer i årets budsjett. Saken skal behandles av kommunestyret eller fylkestinget senest 30. juni.
Utdrag fra forarbeidene til ny kommunelov:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Prop. 46 L 2017–2018

Side 205-206
Plikt til å vurdere endringer i årets budsjett hvis fjorårets regnskap viser merforbruk. Departementets
vurdering er at kommunestyret ved oppfølgingen av inneværende års budsjett, må ta hensyn til et
eventuelt merforbruk i fjorårets årsregnskap. Departementet er således enig i utvalgets forslag om at
kommunedirektøren, i tillegg til dagens regler om budsjettstyring, også skal ha plikt til å foreslå endringer
i årets budsjett hvis det er lagt fram et årsregnskap med merforbruk, og at kommunestyret skal behandle
denne saken senest 30. juni. Dette skal gi en bedre kobling mot regnskapet i budsjettoppfølgingen, og
bidra til at kommunestyret ikke utsetter inndekningen av merforbruk uten en nærmere vurdering.
Side 383:
For det andre stilles det krav om at inntektene og utgiftene i økonomiplanen og årsbudsjettet
skal være realistiske. Det vil si at inntekter og utgifter innarbeides med det som sannsynlig må
påregnes, ut fra alminnelige forventninger om utviklingen i eksterne faktorer og ut fra de bevilgninger og
tiltak som kommunestyret eller fylkestinget vedtar i økonomiplanen og årsbudsjettet.
Realismekravet innebærer blant annet at det må gjøres en vurdering av sentrale premisser for
utarbeidelse av økonomiplanen og årsbudsjettet, eksempelvis utviklingen i innbyggertall, priser og
renter, for å unngå at inntekter overvurderes og utgifter undervurderes. Som en følge av at årsregnskapet
skal sammenholdes mot årsbudsjettet, jf. § 14-6 andre ledd andre punktum, er det et premiss at
periodiseringen av inntekter og utgifter i årsbudsjettet følger periodiseringsreglene for årsregnskapet.
For det tredje stiller tredje ledd krav til fullstendighet. Med fullstendighet siktes det til at
økonomiplanen og årsbudsjettet omfatter hele kommunen eller fylkeskommunen som rettssubjekt med
tilhørende inntekter og utgifter. Blant annet må økonomiplanen og årsbudsjettet også
omfatte økonomiske rammer for kommunale og fylkeskommunale foretak.
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NOU 2016: 4 - Ny kommunelov
Fra punkt 19.5.1 side 222
I hovedsak videreføres gjeldende krav til økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.
Dette innebærer blant annet at formannskapet som innstillende organ fortsatt skal ha en sentral rolle i
økonomiforvaltningen. Forslaget viderefører at det stilles overordnede krav til realisme, fullstendighet og
oversiktlighet i planleggingen og budsjettdokumentene. I likhet med gjeldende rett gir disse rammene
kommunestyret frihet til å utforme økonomiplanen og budsjettet ut fra lokale hensyn og lokal politikk.
Oppfølging av budsjettet og revisjoner av budsjettet gjennom året er avgjørende for å kunne ha
økonomisk kontroll. Utvalget mener at budsjettoppfølgingen også må ta hensyn til det som regnskapet
for fjoråret viser, særlig når det legges frem et regnskap med merforbruk. Dette omtales i punkt 19.6.3.2.
Utdrag fra punkt 19.6.3.2 side 2235-236

Utvalget foreslår ut fra dette at reglene om budsjettstyring også inneholder en plikt for
kommunedirektøren til å foreslå endringer i årets budsjett hvis det er lagt frem et årsregnskap med
merforbruk. Videre foreslås det at denne saken skal behandles av kommunestyret senest 30. juni, som
også er siste frist for å behandle årsregnskapet. På denne måten vil budsjettoppfølgingen for
inneværende år være koblet til årsregnskapet og gi kommunestyret grunnlag for å vurdere tiltak på
inneværende års budsjett. En slik bestemmelse vil også bidra til at kommunestyret ikke utsetter
inndekning av merforbruk uten å ha gjort en nærmere vurdering.
Side 333

Hva skal kontrollen rettes mot?
Kommunestyrets budsjettvedtak vil inneholde en lang rekke forutsetninger og målsettinger for
bevilgningene. Utvalget presiserer at regnskapsrevisor skal rette kontrollen mot premissene som
kommunestyret har satt for å kunne disponere bevilgningene. Kontrollen skal etter forslaget rette seg
mot vesentlige disposisjoner som ikke har budsjetthjemmel, og vesentlige mangler i gjennomføringen av
vedtatte tiltak.
Kontrollen må rettes mot de budsjettpostene og premissene som er av størst betydning. Utvalget har
ikke gått nærmere inn på hva som her er vesentlig, og legger til grunn at revisor må foreta en konkret
vurdering ut fra sitt profesjonelle skjønn.
Tekniske forutsetninger som ligger til grunn for budsjettet, eksempelvis lønnsvekst, rentenivå og andre
parametere, er ikke ment å være grunnlag for kontroll. Den foreslåtte oppgaven skal ikke være en
vurdering i etterkant av om budsjettet var bygd på realistiske forutsetninger.
Regnskapsrevisors kontroll med etterlevelsen av budsjettpremissene må utformes slik at den ikke blir
forvaltningsrevisjon. Vurderinger av om bruken av midler er effektiv eller egnet til å oppnå
kommunestyrets mål, skal fortsatt ligge utenfor regnskapsrevisors oppgave.
Utvalgets forslag må forstås slik at kontrollen med budsjettpremissene skal innrettes som en
etterlevelsesrevisjon. Det vil si at regnskapsrevisor bygger kontrollen på formelle og objektive
revisjonskriterier. Dette innebærer at revisor må rette kontrollen mot der det ligger klare skranker og
føringer for bruken av bevilgningene, og hvor det er lite rom for ulike tolkninger av om bruken av midler
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har hjemmel i budsjettet. Utvidelsen av revisors oppgave er ikke ment å være rettet mot områder hvor
administrasjonen er gitt rom for å disponere bevilgninger på ulike måter. Det skal ikke være revisors rolle
å overprøve gjennomføringen av budsjettvedtak der kommunestyret har gitt administrasjonen
frihetsgrader i hvordan budsjettet kan disponeres for å oppnå de politiske målsettingene.
Den nærmere vurdering av hvilke budsjettpremisser som bør omfattes av regnskapsrevisors
bevilgningskontroll, må foretas av revisor, innenfor god kommunal revisjonsskikk.

Lokale føringer:
•

Økonomireglementet

Fra økonomireglementet:

Kongsberg kommune har fordelt driftsrammene på 7 ulike budsjettområder:
Kommunale samarbeid, Oppvekst, Helse og omsorg, Kultur og velferd, Samfunnsutvikling og tekniske
tjenester, Tekniske tjenester – selvkostområder og Kommuneledelse, stab og støtte og et felleskapittel
som inneholder sentrale inntekter og utgifter (bl.a. skatt og rammetilskudd, amortiseringstilskudd,
integreringstilskudd, eiendomsskatt, avsatte midler til lønnsoppgjør, pensjonskostnader m.m.)
Budsjettrammene skal settes opp med brutto beløp og vise inntekter og utgifter innen hvert
rammeområde.
Det er nettorammen for hvert rammeområde som er bindende overfor kommunestyret. I tilfeller hvor
kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig konkretiseres.
Rådmannen har fullmakt til å fordele budsjettrammen videre til de underliggende virksomheter iht.
administrativ lederstruktur. Rammen er bindende for den enkelte enhet og underliggende seksjoner.

3.3. Tolkning og definisjoner ut fra kilder til revisjonskriterier og praksis
Lovverk:
Kommuneloven med forskrifter gir føringer for krav til budsjettering og budsjettstyring. De viktigste
kravene for krav til budsjetteringen er at budsjettet skal være realistisk, fullstendig og oversiktlig, samt
settes opp i balanse (inntektsside som dekker utgiftssiden). Målene og premissene det bygger skal gå
frem av budsjettdokumentet. Når det gjelder budsjettstyringen skal administrasjonen i tillegg til
regnskapsavleggelsen rapportere til kommunestyret to ganger pr år. Ved fare for avvik, skal
rådmann/kommunedirektøren fremme forslag om endringer i budsjettet. Dette gjelder også inndekning
av merforbruk fra forrige år. Da skal dette skje innen 30.6 påfølgende år.
Bruk av og forskjeller i nytt og gammelt lovverk:
Ny kommunelov ble vedtatt i 2018. Gammelt lovverk gjaldt til og med 2019. Vi har i noen grad brukt
datagrunnlag til vår gjennomgang for perioden før 2020. Men vi vurderer at det innholdsmessig for
budsjettering og budsjettstyringen i praksis er de samme krav til området ut fra nytt og gammelt lovverk.
Deler av gammelt lovverk er gjengitt i vedlegg 4 til rapporten, mens dagens bestemmelser i
kommuneloven er gjengitt over. En av forskjellene på nytt og gammelt lovverk er at krav til budsjettet
rundt slik som realisme, mål og premisser er tatt direkte inn i ny kommunelov, og forskriften til loven på
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økonomiområdet er blitt til en teknisk beskrivelse av krav til obligatoriske oppstillinger i budsjett, regnskap
og årsberetning.
Vår forståelse av mål premisser og realisme i budsjett:
Lovverket definerer at i all hovedsak er det opp til den enkelte kommune ved administrasjonen/det
politiske systemet å definere mål og premisser budsjettet skal utarbeides etter. Konkrete premisser som
nevnes i lovverket, er slik som befolkningsutvikling, prisutvikling og renteutvikling. Vi legger også til grunn
at det bør fremgå til dels hvilke politiske mål og tjenesteomfang budsjettet bygger på. Det er ut fra disse
satte premissene krav til at budsjettet er realistisk og at utgifter og inntekter balanserer.
Dette skal gjøres på en oversiktlig måte. Hva dette innebærer blir et skjønn. Hva som kontrolleres og som
betegnes som brudd på realisme i budsjettpremissene og rapporteringen opp mot dette, vil kunne avvike
ved den tradisjonelle regnskapsrevisjon/etterlevelsesrevisjon og hva som ses på i en forvaltningsrevisjon.
Dette fordi en vurderer ut fra forskjellige vesentlighetsgrenser og skjønn, jf utdrag NOU gjengitt under
lovverk.
Vår forståelse av budsjettering
Budsjettering og budsjettstyring er vide begreper innen økonomisk teori og er utfordrende å definere
med få ord. De brukes i vid forstand om planlegging og styringsmekanismer i organisasjoner.
Faglitteraturen beskriver mange former for budsjettering og budsjettstyring. Etter vår mening bør
prosessene og hvordan disse prosessene legges opp, tilpasses oppbyggingen av den enkelte
organisasjon og dennes formål. Vi har lagt følgende definisjoner til grunn:
Vår definisjon av begrepet budsjettering:
Budsjettering er en prosess i en organisasjon (kommune) som utføres for å fastsette mål for kvalitet, og
mengde av tjenester/produkter, innenfor realistiske økonomiske rammer.
Vår definisjon av begrepet budsjettstyring:
Budsjettstyring defineres som en prosess der organisasjonen (kommunen) styrer og rapporterer i forhold
til mål for kvalitet og mengde på tjenester/produkter (Styringen omfatter også prosesser om
korrigerende tiltak, der det oppstår avvik).
Dette gir følgende typer budsjettavvik:
•

Budsjettert mengde / mot levert mengde

•

Budsjettert behov tjenester / mot faktisk behov

•

Budsjettert kvalitet / mot levert kvalitet

•

Budsjettert pris / mot levert pris

Til sammen vil avvikene over i hovedsak være årsak til budsjettavvik (merforbruk eller mindre forbruk i
regnskapet).

Hva er akseptable” kroneavvik” (Vår vurdering ut fra erfaring med budsjettering og budsjettstyring)?
•

+/- 0-2 % - Akseptabelt avvik.

•

+/- 2-4 % - Faresonen

•

+/- > 4 % - Utenfor akseptabel sone

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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3.4. Utleda revisjonskriterier
Vi har ut fra lovverket, kommunens rutiner, gammelt lovverk (Se vedlegg 4) og definisjoner/tolkninger
som er beskrevet i kapittel 3.4, utledet ett revisjonskriterium til hver av problemstillingene for denne
forvaltningsrevisjonen. Problemstillingene er gjengitt i underkapittel 1.2. Revisjonskriteriene er gjengitt i
samme nummer-rekkefølge som problemstillingene fra kapittel 1.2 i tabell under: Kriteriene som er
utledet er enkeltsetninger og må ses opp mot vår tolkning av definisjoner i kapittel 3.3.
Til problemstillingene har vi utledet følgende revisjonskriterier:
1.

Årsbudsjettet skal inneholde hvilke mål og premisser det bygger på.

2.

Årsbudsjettet bør i vesentlig grad inneholde beskrivelser av prognoser for behov for tjenester

3.

Årsbudsjettet skal være realistisk økonomisk ut fra mål og planlagt drift og investeringer.

4.

Det skal rapporteres gjennom året (lovkrav politisk er tertial, men den administrative styringen

og hvilke premisser prognosene bygger på.

bør være månedlig/løpende).
5.

Ved vesentlige budsjettavvik skal det fremmes forslag om budsjettendringer uten ubegrunnet
opphold.

I kapitlene 6 til 10 av rapporten gjennomgår vi problemstillingene opp mot utleda revisjonskriterium. De to
neste kapitlene er generell informasjon som er relevant for gjennomgang og vurdering av
problemstillingene.

4. Kommunens organisering og budsjettprosess
Vi presenterer kommunens organisering fordi dette påvirker aktørene som er med i prosess for
budsjettering og budsjettstyringen av kommunen. Det gir også et bilde på kompleksiteten i dette.

4.1. Administrativ organisering av kommunen og Helse og omsorg.
Slik fremstilles den overordnede administrative organiseringen av kommunen:

Kommunen er inndelt i fem hovedområder, i tillegg til stab og støttefunksjoner.
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Slik fremstilles organiseringen av kommunens Helse og omsorgsavdeling våren 2021:

Tjeneste- og utviklingsavdelingen har ansvar for å behandle søknader om helse- og omsorgstjenester
samt ansvar for fag- og styringsprogrammer. I tillegg til saksbehandlere, har avdelingen
fagkoordinatorstillinger innen demens, psykisk helse, kreft, rehabilitering, velferdsteknologi og tjenester til
funksjonshemmede. Til avdelingen ligger også koordinerende enhet. De andre avdelingene er
produsenter av tjenester. Kommunen har en bestiller-utføremodell når det gjelder tjenesteproduksjon.
Dette gjelder ikke opp mot finansiering av tjenestene. Der har kommunen et system for å tildele
budsjettrammen til det enkelte kommuneområde/avdeling/enhet gjennom en budsjettprosess og ikke
gjennom selv tjenesteproduksjonen gjennom året.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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4.2. Om kommunes budsjettprosess
Figuren under beskriver hvordan kommunen jobber med planprosesser gjennom året. Dette
inkluderer budsjettprosesser.

Økonomisjefen beskriver kommunens årlige prosess for budsjett slik i egen epost (noe redigert):

Veiledning til budsjettprosess – Sendes ut til alle med budsjettansvar i mai/juni hvert år og beskriver
hvordan budsjettene er tenkt oppbygd og hvilke retningslinjer som gjelder. De siste 3 årene har
budsjettene blitt laget med utgangspunkt i vedtatt handlingsplan, som i realiteten medfører små
endringer fra årets driftsbudsjetter og inn i neste.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Nedenfor følger deler av veiledning/rundskriv som ble utarbeider for budsjett 2021:

Fremdriftsplan budsjettarbeid – rådmannens ledergruppe setter opp en fremdriftsplan for
budsjettarbeidet og nødvendig info til involverte spres i presentasjoner og gjennom økonomirådgivere ut
til mellomledere. Det gjennomføres hvert år 2-3 budsjettseminarer med formannskapet (eller
kommunestyret i enkelte tilfeller). Budsjettseminarer ble ikke gjennomført i forbindelse med budsjett
2020 pga valg og nytt kommunestyret høsten 2019.

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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Deler av denne fremdriftsplanen for prosess for budsjett 2021 er gjengitt under:

Finansplan – Det utarbeides hvert år en finansplan som viser grunnlag for ulike beregninger, endringer i
basisbudsjetter (budsjettgrunnlag fra forrige års økonomiplanperiode) og politiske prioriteringer. I Excelfilene er det spesielt 3 faner som viser endringer i basisbudsjettene: Politisk prioritering, Basis 2021-2024
og rådmann 2021-2024. Der vil du se hva som er lagt til av nye tiltak i hver enhet og hvordan lønnsvekst,
pensjonsendringer, husleieendringer og andre ting er kompensert. Finansplanen jobbes med i
budsjettavdelingen, rådmannens ledergruppe og overleveres til politikerne etter at rådmannen har lagt
frem sitt forslag i slutten av oktober.
Under følger et ut eksempel på innhold i finansplanen der summer fra totalt kommune/helse og
omsorg fremstilles ut fra premisser i modellen:

Vår kommentar til finansplan er at denne i stor grad bygger på fjorårets årsbudsjett, korrigert for pris og
lønnsvekst. Dette gjør at rammen i mindre grad fanger opp merforbruket (også eventuelt mindreforbruk)
i regnskap fra fjoråret. Dette fører ofte til at faktiske kostnader en har, ikke blir korrigert for i tildelt
budsjettramme.
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5. Data fra utredninger og andre kommuner
Kommunen jobber nå aktivt med prosesser for å unngå merforbruket som en har hatt på helse og
omsorgsområdet over flere år. Dette går blant annet frem av budsjett for 2021 og data vi presenterer ved
gjennomgang av den enkelte problemstilling senere i rapporten. I dette kapittelet presenterer og
kommenterer vi noe av det som gjelder for flere av problemstillingene samt at vi presenterer data som vi
mener er relevant. Det som presenteres i dette kapittelet danner et bakteppe for vår vurdering av den
enkelte problemstilling. Et slik bakteppe er også et vedlegg 5 til rapporten, hvor vi har hentet funn fra
tidligere gjennomgang av området i hele eller deler av kommunen i forvaltningsrevisjoner i 2008 og 2012,
som er innenfor samme området som denne gjennomgangen.

5.1. Er det ofte merforbruk på helse- og omsorgsområdet i kommuner?
Vår oppfatning ut fra erfaring fra kommuner er at det ofte er merforbruk på helse- og omsorgsområdet i
kommuner. Denne antagelsen bekreftes ikke ved gjennomgang av 8 tilfeldige årsmeldinger fra andre
kommuner. Der viser det seg at dette er jevnt fordelt i vårt begrensede utvalg. Men det ser ut som hvor
stor grad en korrigerer budsjettet gjennom året varier. Dette kan ha med blant annet hvordan en legger
inn lønnsvekst. Kongsberg kommunen er den med størst merforbruk, men er også bare en av to
kommuner som har redusert budsjettramme ut fra opprinnelig budsjett. Se detaljer i tabellen under. Et
lavere revidert budsjett for Kongsberg kommune på området forklares med lavere kostnad pensjon enn
budsjettert i opprinnelig budsjett.
Merforbruk helse og omsorgtjenster i 2020 utvalg kommuner
Tall er i millioner kroner

Kommune/Hva
Kongsberg
Asker
Eidsvold
Lillestrøm
Nannestad
Ringerike
Ullensaker
Vestby
Ås

Regnskap
Revidert budsjett Opprinnelig budsjett Avvik rev
Avvik opp
2020
2020
2020
budsjett
budsjett'
-30
626
596
606
1972
1906
1865
-66
182
182
179
0
548
537
524
-11
116
113
110
-3
724
731
648
7
816
782
783
-34
134
134
130
0
157
164
166
7
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-20
-107
-3
-24
-6
-76
-33
-4
9

Avvik i %
Avvik i %
rev budsjett' opp budsjett
-5,0 %
-3,3 %
-3,5 %
-5,7 %
0,0 %
-1,7 %
-2,0 %
-4,6 %
-2,7 %
-5,5 %
1,0 %
-11,7 %
-4,3 %
-4,2 %
0,0 %
-3,1 %
4,3 %
5,4 %
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5.2. Hvor forskjellig er Kongsberg kommune fra kommune-Norge?
Tabell under viser at Kongsberg kommune har en relativt lik sammensetning av befolkning opp mot
kjønn og aldersfordeling.

Befolkning, etter kjønn, alder, statistikkvariabel, år og region
Antall personer
ÅR 2021

Menn

Kvinner

0-17 år
18-49 år
50-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år og eldre
0-17 år
18-49 år
50-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år og eldre

3006 Kongsberg
2890
5927
3016
1698
481
83
2711
5333
2998
1800
598
159
27694

KongsLandet i
berg i % %
Landet
570634
10,4 %
10,6 %
1175849
21,4 %
21,8 %
579653
10,9 %
10,8 %
299283
6,1 %
5,6 %
79887
1,7 %
1,5 %
13953
0,3 %
0,3 %
541056
9,8 %
10,0 %
1114273
19,3 %
20,7 %
560247
10,8 %
10,4 %
313967
6,5 %
5,8 %
110422
2,2 %
2,0 %
32145
0,6 %
0,6 %
5391369 100,0 % 100,0 %

Tabell under viser at Kongsberg kommune har et høyere utdanningsnivå i sin befolkning, sammenliknet
landet som helhet.

Personer 16 år og over, etter nivå, kjønn, statistikkvariabel, år og region

Grunnskolenivå
Videregående skolenivå
Fagskolenivå
Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå, lang

Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Begge kjønn
Begge kjønn
Begge kjønn
Begge kjønn
Begge kjønn

Personer 16 år og over
(prosent)
2019
0604 Kongsberg (-2019)
21,9
36,2
3,6
26,9
11,4

Personer 16 år
og over
(prosent)
2019
0 Hele landet
25,3
37,0
3,0
24,3
10,3
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Tabellen under viser at når det gjelder helse- og omsorgstjenester, skiller kommunen seg i liten grad fra
landet og andre. De har noe høyere bemanning per bruker. En forklaring her ut fra gjennomgang kan
være geografisk, størrelsen på kommunen og bygningsmassen en bruker for å produsere
omsorgstjenester (noe gammelt.)

Nøkkeltall
Utgifter kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger (kr)
Årsverk helse og omsorg per 10 000
innbygger (årsverk)
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter (prosent)
Andel brukerrettede årsverk i
omsorgstjenesten m/ helseutdanning
(prosent)
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
(årsverk)
Andel innbyggere 80 år og over som
bruker hjemmetjenester (prosent)
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66
år (prosent)
Andel innbyggere 80 år og over som er
beboere på sykehjem (prosent)
Andel brukertilpassede enerom m/ eget
bad/wc (prosent)
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
(kr)
Andel private institusjonsplasser
(prosent)
Legetimer per uke per beboer i sykehjem
(timer)
Andel innbyggere 67-79 år med
dagaktivitetstilbud (prosent)
Netto driftsutgifter til
kommunehelsetjenesten i prosent av
kommunens samlede netto driftsutgifter
(prosent)
Avtalte legeårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000
innbyggere (årsverk)
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no

Enhet

Kongsberg Kostra-gruppe 09 Landet
2020
2020
2020

Kr

28893

28454

29310

Årsverk

292,9

314,6

302,2

Prosent

32,6

31

30,8

Prosent

80

77,7

77,7

Årsverk

0,65

0,58

0,58

Prosent

27,9

29,6

28,8

Prosent

39,1

50

48,4

Prosent

9,2

9,9

11,4

Prosent

99,4

90,9

90,2

Kr

4650

4020

4277

0

4,5

9

0,83

0,62

0,58

prosent

0,8

0,65

0,66

prosent

5,6

5,5

5,4

årsverk

11,5

11,7

11,5

årsverk

11,6

9,3

9,5

prosent
timer
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5.3. Tilpasser kommunene kostnader til sitt inntektsnivå?
Vår erfaring og analyse av kommuner viser at ofte tilpasser kommunen sitt utgiftsnivå til mulig
inntektsnivå over tid. Denne hypotesen dokumenterer også KS- konsulent i analyse av regnskapsdata
kommuner fra 2019 i noen grad gjennom analyser. Under følger noen eksempler på dette fra foiler brukt i
et kurs om dette 2:

2

Forvaltningsrevisjon mer enn bare regeletterlevelse ved Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS Konsulent as, kurs 10. februar 2021
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5.4. Er det relevant å sammenlikne kommunen med andre kommuner?
Å sammenlikne kommuner viser etter vår vurdering en mulig teoretisk produktivitetsforskjell. Vår erfaring
rundt dette er at om en i stor nok grad justerer for politiske prioriteringer, lov overholdelse/kvalitet,
struktur på produksjonsmidler, satsning på tjenestetyper, geografiske forskjeller, kan endringene fra den
opprinnelige forskjellen i produktivitet bli helt annerledes. Slike sammenlikninger kan føre til at det blir
Viken kommunerevisjon IKS vkrevisjon.no
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stort fokus på mulig effektivisering, der det er begrenset hva en kan hente på dette. Dette fordi en ikke
har klart å korrigere godt nok på strukturelle kostnadsforskjeller i sammenlikningsgrunnlaget. Vår
vurdering er at en også bør se på det interne. Få til en kultur for gode budsjett- og budsjettstyringsrutiner
inkludert prosesser som dokumenterer effektivitet og produktivitet. I kommune-Norge vil en med stor
sannsynlig alltid finne noen som driver billigere ut fra tilgjengelig statistikk. Men hvorfor de drifter billigere
er ikke alltid like lett finne statistikk på. Figur under viser eksempel på slik sammenlikning for Kongsberg
kommune.
Figur under er fra Pleie og omsorgsdatabase 2019 -Analyse for Kongsberg kommune – Agenda
Kaupang
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6. Mål og budsjettpremisser
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:
•

Går det frem av årsbudsjettet hvilke mål og premisser årsbudsjettet bygger på?

Til problemstillingen har utledet følgende revisjonskriterium:
•

Årsbudsjettet skal inneholde hvilke mål og premisser det bygger på.

Oppsummert om revisjonskriterium jf utledning i kapittel 3:
•

Vi legger her til grunn at den som leser budsjettet skal kunne få en viss oversikt over hva som
ligger til grunn for tallbudsjettet ut fra kommunens mål og tjenesteproduksjon. Detaljeringen og
hvilke nivå som bør komme direkte frem i selve budsjett- dokumentet vil være skjønnsmessige
vurderinger. Også fra revisors side slik som det drøftes i forarbeidene til ny kommunelov.
Indirekte fremgår det at ved forvaltningsrevisjon kan den skjønnsmessige vurdering ligge på et
strengere nivå enn det en ser på normal regnskapsrevisjon. Denne vurderingen gjelder alle de
fem områdene vi ser på gjennom utleda revisjonskriterium.

6.1. Om kommunens mål og budsjettpremisser
Følgende mål og strategier med mer listes opp i kommunens kommuneplan fra 2018 opp mot
kommunens tjenester:

3.4 Kommunale tjenester i endring
Mål
•

I 2030 har Kongsberg samfunnsaktive innbyggere som skaper sin egen fremtid ved å
engasjere seg.

•

I 2030 har Kongsberg kommune en effektiv og nyskapende organisasjon med evne til rask
omstilling. Tjenestene utvikles i samskaping med brukere, frivillige, akademia og næringslivet.

•

I 2030 har Kongsberg kommune og kommunens innbyggere omforent forståelse av hvilke
forventninger en kan ha til kommunens tjenester.
Strategi
•

Tilrettelegge for et mangfoldig samfunn som inviterer til mestring og samskaping på tvers av
aldersgrupper og livssituasjoner. Skape offentlige rom som inviterer til fellesskap.

•

Videreutvikle kultur for kontinuerlig fornyelse i kommuneorganisasjonen.
•

Kompetanseutvikling.

•

Brukerne i sentrum. Økt involvering av pårørende, frivillige, lag og foreninger.

•

Nye og ulike samarbeidskonstellasjoner (frivillige, akademia, næring).

•

Utnytte mulighetene som ligger i eksisterende og fremtidig teknologi både for å sikre
gode læringsprosesser og for å videreutvikle et effektivt og godt tjenestetilbud.

•

Sørge for at kommunen har en sunn økonomi.
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•

Sørge for at kommunen blir en utadvendt «ja-kommune» med løsningsorientert
saksbehandling.

Fra kommuneplan side 24:

Økt produktivitet kan blant annet knyttes til forbedringer innen teknologi, kunnskap og organisering.
Automatisering av kommunikasjon og saksgang i og mellom virksomheter, og mellom virksomheter
og innbygger og næringsliv, kan bli et viktig grep. Bruk av velferdsteknologi kan redusere behovet for
manuell bistand til eldre og hjelpetrengende og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Våre kommentarer til mål og strategier listet opp i kommuneplan:
Vår gjennomgang av kommuneplan viser at denne ikke inneholder beskrivelse mål/strategier for å
utvikle/øke/redusere tjenestetilbudet innen kommunens helse- og omsorgstjenester, som følge av
prognoser om endrede behov ut fra befolkningsprognoser med mer. Det som nevnes er at teknologi
muligens kan redusere behovet og utvikle tjenestene.
Handlingsprogram/budsjettet for 2021 for Kongsberg kommune har følgende inndeling (Deler gjengitt
under). Dette er et dokument på 102 sider, hvor kapittel 6 direkte omhandler Helse og omsorg. Men det
ligger vesentlige beskrivelser innenfor området i andre deler av dokumentet. Nedenfor er deler av
dokumentets innholdsfortegnelse gjengitt for å vise innhold i budsjett, samt klipp som viser at det finnes
informasjon om området mange steder i dokumentet:
Innhold:
3.4.5 Innsatsområde Kommunale tjenester i endring ............................................................ 34
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6.4 Rådmannens beslutningsgrunnlag ........................................................................................ 61
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Fra side 77 i budsjett, om utfordringer og prioriteringer - risikobetraktninger og konsekvenser:
Helse og omsorg
Kommunen har en tilvekst av unge funksjonshemmede og psykisk syke med og uten rusutfordringer.
Kommunen vil på sikt søke å etablere gode tjenestetilbud for disse innen kommunen, men inntil dette
er på plass vil vi måtte kjøpe plasser/tjenester for enkeltbrukere. Dette behovet genererer både
investeringskostnader (bolig) og driftskostnader (personell). Investeringsmidler til boliger er lagt i
budsjettforslaget. Noen av tjenestene her vil kunne driftes med eksisterende driftsmidler og mer
kostnadseffektivt under en samlokalisering. Det vil kunne bidra til kostnadseffektivitet på sikt. Andre
boliger vil trenge stasjonær bemanning, men dette vil sannsynlig vis bli billigere enn kjøpte plasser.
Kommunen har i dag flere brukere som vi må kjøpe tjenester til. De fleste av disse er det funnet
driftsmidler til, men vi har nye brukere som har kommet til i 2019 og 2020. Disse er det ikke funnet
driftsmidler til på nåværende tidspunkt. Likevel har vi erfaring for at endringer skjer underveis og
samtidig som nye brukere kommer til vil andre få redusert behov. Dette er en del av dynamikken i
Helse og omsorg.
Etableringen av Edvardsløkka uten friske midler vil ikke kunne løses uten en dreining og reduksjon av
andre tjenester.
Arets budsjett krever en omstilling innenfor flere av seksjonene i HO. Analysen av ressursbruken i HO
viser at det skal være et handlingsrom. Risikoen i budsjettet knytter seg til hvor stort dette
handlingsrommet i praksis er. Det betyr også at terskelen for å få tildelt tjenester, spesielt praktisk
bistand, høynes. Nødvendig helsehjelp skal kommunen alltid sikre.

Fra kommunens handlingsprogram 2020-2023 og for budsjett 2020:

Side 16 og 17: De eldste innbyggerne skal leve gode liv og få de tjenester de har behov for også i
fremtiden. Kommunen skal håndtere sitt økte ansvar innen rehabilitering, fysisk sykdom og psykisk
helse- og rusutfordringer. Det er derfor svært viktig at kommunen ruster seg og tilpasser helse
ogomsorgstjenestene til å kunne håndtere dette. Veksten i midler til Helse og omsorg har så langt i
hovedsak blitt brukt til å løpende tjenestetilbud, ikke til forberedelse av vekst i tjenesten. Det settes nå
i gang et strategisk prosjekt som skal gjøre Helse og omsorg ytterligere rustet til fremtidens
utfordringer.
Prosjektet Strategi Helse og omsorg vil arbeide med hovedtemaene ledelse, struktur og organisering
og vil bl.a. omfatte:
•

Analyse av styringsdata, herunder utvikling av tjenestemottakere, vedtak og timebruk.
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•

Forvaltning og dreining av tjenester i retning ønsket tjenesteprofil.

•

Tjenestestruktur og organisasjonsstruktur.

•

Tjenesteutvikling innen institusjonsplasser og boliger for brukere med særskilte behov.

•

 rbeidsprosesser, arbeidssteder og arbeidstidsordninger/ arbeidsplaner.
A
Det strategiske prosjektet vil ha rådmannens ledergruppe som styringsgruppe. Helse og omsorg er
prosjekteier. Arbeidet avsluttes innen 1. juni 2020.
Side 45: Helse og omsorg
Kommunen har en tilvekst av unge funksjonshemmede og psykisk syke med og uten rusutfordringer.
Kommunen vil på sikt søke å etablere gode tjenestetilbud for disse innen kommunen, men inntil
dette er på plass vil kommunen måtte kjøpe plasser/tjenester for enkeltbrukere. Dette behovet
genererer både investeringskostnader (bolig) og personalkostnader (drift). Rådmann foreslår
følgende investeringer:
•

Kommunen planlegger åtte boliger i bofelleskap for åtte unge funksjonshemmede i
samarbeid med foreldre. Rådmannen foreslår oppstart i 2020 med estimert ferdigstillelse i
2021. Planlegging ble vedtatt i kommunestyret i 2019.

•

Kommunen har innbyggere i aktiv rus som ikke har bolig. Her bør det bygges tilpassede
boliger (fire stk. med personalbase) slik at disse brukerne kan tilbys en verdig ramme om eget
liv. Rådmannen har innarbeidet dette i 2021.

•

Rådmannen foreslår utbygging av boliger i 2022 til funksjonshemmede eller psykisk syke med
store adferdsutfordringer som trenger forsterkede lokaler og tilhørende personalbase. (seks
boliger med personalbase).
I tillegg videreføres tidligere planlagte investeringer for velferdsteknologi, moderne sykesignalanlegg,
digitalisering og inventar.
Side 56: Denne strategien har vært en langsiktig satsning siden 2012. Vi ser nå effekt av tiltakene.
Selvstendiggjøring og mestring av egen situasjon, kombinert med aktiv bruk av hjelpemidler og
velferdsteknologi har gitt resultater. Etablering av Responssenter i 2019 har gitt en ekstra kraft i
implementeringen av ulike velferdsteknologiske løsninger, og vi ser nå at vi kan hente ut gevinster
av det langsiktige arbeidet. Dagens 80- og 90-åringer er i større grad selvhjulpne og ønsker og
mestrer å bo hjemme, med nødvendig støtte av ulike tjenester. Vi ser at behovet for antall
sykehjemsplasser er redusert og vi vil tilpasse bemanning i forhold til dette. En større vekst i antall
eldre vil komme fra 2021 og framover. Da vil etablering av Edvardsløkka omsorgsboliger og
gjenoppbygging av Skinnarberga omsorgsboliger bidra til behovsdekning.
Side 57: Veksten i framtidens eldre gjør at vi forventer en vekst i antall med behov for tilgjengelig
personell og helsehjelp hele døgnet. Den største veksten kommer om ca. fire år og
etterspørselen etter sykehjemsplasser er foreløpig moderat.
Side 59: Behovet for sykehjemsplasser er redusert. Det langsiktige arbeidet som startet i 2012
begynner å gi resultater. Rådmannen har gjort en kartlegging av ressursbruken i institusjonstjenesten,
som er den delen av tjenesten som har gått med størst merforbruk. Kartleggingen viser bl.a. at vi har
en viss overdekning av sykehjemsplasser i kommunen, i forhold til omsorgsplasser og andre
botilbud.
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Side 59: Kartleggingen viser bl.a. at vi har en viss overdekning av sykehjemsplasser i kommunen, i
forhold til omsorgsplasser og andre botilbud. Hjemmetjenesten mestrer større utfordringer, bl.a. pga.
økt kompetanse, økt bruk av velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og aktiv bruk av hjelpemidler.
Reduserer hjemmebaserte tjenester/praktisk bistand med 3 årsverk for å dekke inn merforbruk i
hjemmesykepleien. Innsparing for å tilpasse drift til budsjett: 1,9 mill. kroner.

Fra kommunens handlingsprogram 2021-2024 og budsjett 2021:

Side 11: I perioden utfordres enhetene på innovasjon og tjenesteutvikling. Det er nødvendig for å takle
fremtidige utfordringer i tjenesteleveransene, og oppnå en effektiv utnyttelse av de økonomiske
ressursene. Det blir rettet spesiell oppmerksomhet mot enhet Helse og omsorg for å tilpasse driften til
de økonomiske rammene, og se effekter av nye investeringer i omsorgsboliger og velferdsteknologi.
Side 18: Strategi Helse og omsorg
Strategiprosjektet for Helse og omsorg videreføres. Enheten har ikke fått gjennomført tilstrekkelig
med tiltak for å sikre økonomisk balanse. Det er i 2020 gjennomført en tjenesteanalyse som viser at
Kongsberg kommune bruker mer ressurser på flere tjenesteområder enn andre sammenlignbare
kommuner. Det skal være mulig å redusere noe på ressursbruken og samtidig levere kvalitativt
gode tjenester. Tjenesteområdet skal jobbe med utvikling av innsatstrappen, dreining av ressurser
og legge til rette for at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig, så fremt det er forsvarlig.
Prosjektets mål er å ruste Helse og omsorg til fremtidens utfordringer.
Prosjektet Strategi Helse og omsorg vil arbeide med hovedtemaene ledelse, struktur, organisering
og økonomistyring og vil bl.a. omfatte:
• Etablere interne budsjettfordelingsmodeller.
• Ta i bruk ressursstyringssystem og rapportering.
• Gjennomgang og videreutvikling av innsatstrappen for alle målgrupper.
• Dreining av tjenester i tråd med ny innsatstrapp.
• Tjenesteutvikling innen institusjonsplasser og boliger for brukere med særskilte
behov.
• Arbeidstidsordninger/arbeidsplaner med tilpasning av turnuser til økonomisk
ramme.
Side 49: Utbygging av Hvittingfoss bo og omsorgssenter for å gi rom til et nytt dagsenter.
Forprosjektet er ferdig og oppstart er planlagt til 2021. Det ble i 2019 vedtatt finansiering av dette
prosjektet. Midler ligger som ubrukte lånemidler i kommunens balanse.
• Edvardsløkka med 48 omsorgsboliger er under oppføring og ferdigstilles medio
2021.
• Det settes av midler til en midlertidig brakkerigg ved Lundeløkka for å øke
kapasiteten på avlastning inntil et mer permanent tiltak er på plass. Det knytter seg
noe usikkerhet om avsetningen på 1 mill. kroner er tilstrekkelig, men en justering
kommer eventuelt i løpet av 1. tertial.
I tillegg videreføres tidligere planlagte investeringer for velferdsteknologi, moderne
sykesignalanlegg, digitalisering og inventar.
Side 62: Etablering av Edvardsløkka forutsettes etablert gjennom dreining av ressurser fra
hjemmetjenesten og reduksjon av antall sykehjemsplasser.
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Side 77: Helse og omsorg
Kommunen har en tilvekst av unge funksjonshemmede og psykisk syke med og uten rusutfordringer.
Kommunen vil på sikt søke å etablere gode tjenestetilbud for disse innen kommunen, men inntil dette
er på plass vil vi måtte kjøpe plasser/tjenester for enkeltbrukere. Dette behovet genererer både
investeringskostnader (bolig) og driftskostnader (personell). Investeringsmidler til boliger er lagt i
budsjettforslaget. Noen av tjenestene her vil kunne driftes med eksisterende driftsmidler og mer
kostnadseffektivt under en samlokalisering. Det vil kunne bidra til kostnadseffektivitet på sikt. Andre
boliger vil trenge stasjonær bemanning, men dette vil sannsynlig vis bli billigere enn kjøpte plasser.

Våre kommentarer til handlingsprogrammer/årsbudsjetter for årene 2020 og 2021:
Av vår gjennomgang av budsjettdokumentene opplever vi at kommunen legger mest vekt på endringer
og nye tiltak. De beskriver i mindre grad hva en produserer av tjenester og hvilken kvalitet en har på de
tjenestene en produserer. Et eksempel her er hjemmetjenester. Det er ikke nevnt noe om tjenestevolum i
dokumentene. Det eneste som går frem om denne tjenesten i budsjettdokumentene, er et par setninger
om bruk av teknologi og sparing.

Årsmeldingen for 2021 inneholder utvikling årsverk:
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Fra samtaler med ledelse/ansatte gis følgende informasjon om området:

Det stemmer at kommunen ikke har premisser i overordna styringsdokumenter, men i detaljrapportering
til hovedutvalg. Standard er at vi bruker basisbudsjett som grunnlag og beskriver endringer. Det har vært
diskusjon på dette, særlig når det gjelder helse og omsorgsområder. Det skjer mye driftsmessig
utfordringer.
Samfunnsdelen i kommunen er nok prioritert i beskrivelser prioritert, En har vært opptatt av mål, men
dette er kanskje ikke synliggjort godt nok i styringsdokumenter.

6.2. Vurdering
Kongsberg kommunes kommuneplan er i begrenset grad konkret opp mot mål og tjenesteproduksjon
for helse- og omsorgsområdet. At en kommuneplan er overordnet, er naturlig. Det er en sammenheng
mellom strategier i kommuneplan og budsjett og handlingsprogram. Men mål, strategier og premisser
opp mot dette er mindre grad konkrete i budsjettet. Det vil si at en mangler noe operasjonalisering av
kommuneplan i budsjettdokumentet. Budsjett fra 2021 viser imidlertid en utvikling fra 2020 til mer konkret
operasjonalisering. Det er vår vurdering at under beskrivelsen av tjenesteområdet helse og omsorg i
budsjettet, kunne det vært mer beskrivende av hva som tallbudsjettet faktisk er ment å gi av
tjenesteproduksjon. Vi savner tabeller på utvikling av tjenestevolum, slik som sykehjemsplasser
produsert/kjøpt. Det samme gjelder timer hjemmesykepleie, omsorgsboliger, plasser rus/psykiatri med
mer. Både utvikling i faste årsverk (finnes i årsmelding) og variable årsverk burde etter vår vurdering gå
frem av kommunens budsjett. Dette er tall som relativt enkelt kan hentes fra kommunens fag- og
styringssystemer. Med slike tall kan en også fremstille tabeller på utvikling innen produktivitet og
effektivitet.

7. Realistisk tjenestevolum
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:
•

Sannsynliggjør årsbudsjettet at den planlagte tjenesteproduksjon vil dekke forventet behov for
tjenester?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Årsbudsjettet bør i vesentlig grad inneholde beskrivelser av prognoser for behov for tjenester
og hvilke premisser prognosene bygger på.

Oppsummert om revisjonskriterium jf utledning i kapittel 3:
Vi legger her til grunn at befolkningsutvikling og trender fra tjenesteproduksjon siste år bør
hensyntas når en budsjetterer tjenestevolum.
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7.1. Om realistisk budsjettert tjenesetevolum
Som nevnt i kapittel 6 er tjenestevolum og utvikling i liten grad oppgitt i kommunens budsjetter siste år.
Det en har i budsjett er prognoser rundt befolkning uten at dette direkte er kvantifisert med behov for
endring i kommunens tjenesteproduksjon. Det området som i størst grad beskriver utvikling, er rundt
utvikling av Kongsberg-samfunnet som helhet og ikke ned på den konkrete tjenesten kommunen tilbyr.
Det som nevnes, er imidlertid at en jobber med å tilby riktige tjenester ut fra behov. Dette blant annet ved
å ha fokus på innsatstrapp for tjenester ut fra brukers behov. Figur vises under.

Men hva dette vil si av endring i det enkelte tjenestetilbud er det ikke prognoser på/estimert i budsjett.
Under følger det som viser trender av utvikling og sammenlikning med andre som er tatt inn i
budsjett 2021:
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6.2 Status Helse og omsorg

Helse og omsorg
Prioritering
Andel netto driftsutgifter til Helse og omsorg
Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger, kr
Produktivitet
Utgifter til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger, kr
Årsverk per bruker av omsorgstjenester
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
Dekningsgrader og kvalitet
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester, pst.
Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboere på sykehjem, pst.
Andel innbygger 67-79 år med dagaktivitetstilbud, pst.
Brukerundersøkelser
Hjemmetjenesten*
Sykehjem*
Psykiatri og rus**

2017 2018

2019 Grp.13

35,5
25 040

35,5
26 806

35,8
27 620

26 481

25 040
0,55
3 830

26 806
0,57
4 219

27 620
0,65
4 641

26 457
0,59
3 889

77,4
33,2
11,4
0,62

78,2
31,1
10,1
0,66

78,2
28,8
9,7
0,74

77,3
28,1
11,1
0,63

4,8
3,3

4,3
-

-

-

*Brukerundersøkelse med skala 1-6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd
** Brukerundersøkelse med skala 1-4 der 1 er svært misfornøyd og 4 er svært fornøyd

Under følger et par eksempler på at kommunen har data og rapporterer på detaljnivå som de kan bruke
for å lage prognoser på utvikling tjenestebehov. Eksempler under er hentet fra rapportering januar 2021.
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Fra samtaler med ledelse/ansatte gis følgende informasjon om området, i kursiv:

Budsjettprosessen er administrativt styrt. Det er to møter med formannskapet om prosesser og med
diskusjon om budsjetter. De gir ikke sterke føringer. Vi legger opp en administrativ prosess få å ha buffer
for kunne prioritere politiske mål, Gjelder totalbudsjettet.
Når det gjelder basisbudsjett er det opplevelse av for lave og meget stramme rammer. På enkelte
områder mangler midler. Eksempel er kjøp eksterne plasser til tunge brukergrupper hvor vi ikke har egna
plasser selv.
Det er lagt inn sparebehov i budsjett som det ikke er konkret dekning for og ofte ikke blir realisert. Det er
også forutsatt reduksjon sykehjemsplasser som ikke er realisert. Også i budsjett for 2021 er det forutsatt
frigjøring av midler til et stort nytt tiltak (Edvardsløkka). Det ble forutsatt omfordeling og bevilget mer
midler til dette i 2021. Våren 2021 var ikke slik finansiering for full drift på plass.
Saken om Edvardsløkka og finansiering var oppe i Kommunestyret i mai, sak 46/2021, og fikk følgende
vedtak i 4 punkter:

1.
2.

3.
4.

Nytt sentralkjøkken tas i bruk september 2021.
Alternativ 4 Edvardsløkka åpner med 24 omsorgsboliger med heldøgns bemanning i januar 2022.
Friske driftsmidler tilsvarende 21 mill. kroner innarbeides i budsjett 2022. Finansiering og drift av
de øvrige 24 omsorgsboligene utsettes. Det gjennomføres en grundigere utredning av alternativ 3
parallelt med en revidering av Utbyggingsprogrammet for Helse og omsorg og behandling.
Kommunestyret ber at UHO involveres i revideringen for å følge opp evt. endringer i en tidlig fase
og vurdere konsekvensene opp mot helse og omsorgsplanen.
Det legges til rette for en innlånsordning.
Oppstart og finansiering av dagaktivitetstilbud ved Edvardsløkka ses i sammenheng med øvrig
dagaktivitetstilbud i kommunen.

Økonomisjefs kommentar til vedtaket: Det utredes videre for å finne økonomiske muligheter innenfor

helse og omsorg for å finansiere oppstart av de siste 24 boligene. Foreløpig tilføres HO 21 mill. kroner i
budsjett 2022 i friske midler.

7.2. Vurdering
Vi mener budsjettet med fordel kunne hatt mer informasjon om volumet på tjenestene kommunen har og
planlegger å levere. Det burde inneholde anslag over behov for tjenester i planperioden og en vurdert
sannsynlighet for at dette dekker fremtidig tjenestebehov. Dagens budsjett/handlingsprogram har etter
vår vurdering en ubalanse mellom beskrivelse av eksisterende drift, opp mot den omfattende
beskrivelsen av nye tiltak. Vi mener de med fordel i budsjett kunne hatt tabeller som viste historisk og
planlagt antall/kapasitet på tjenester jf vurdering i kapittel 6. At en ikke har dette, reduserer etter vår
mening innbyggerens og politikerne mulighet til å se/oppfatte hva kommunens budsjett inneholder av
tjenesteproduksjon. Dette påvirker muligens det å ta de riktige beslutningene for å møte fremtiden. Vi ser
også at det er uheldig at det ikke er driftsmidler til full drift av Edvardsløkka når dette er ferdig/planlagt
for full drift.
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8. Økonomisk realistisk budsjett
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:
•

Er årsbudsjettet realistisk økonomisk sett ut fra planlagt tjenesteproduksjon?

Til problemstillingen har vi følgende revisjonskriterium:
•

Årsbudsjettet skal være realistisk økonomisk ut fra mål og planlagt drift og investeringer.

Oppsummert om revisjonskriterium jf utledning i kapittel 3:
Vi legger her til grunn at tiltak som legges inn budsjett, tidligere års budsjettavvik tas hensyn til
ved rulleringen av budsjett.

8.1. Om økonomisk realisme budsjett
Figur under viser ansvarsenhetenes driftsrammer i vedtatt budsjett for 2021:

Budsjett/regnskap helse og omsorgtjenester siste to år
Tall er i millioner kroner
Opprinnelig
Regnskap
Revidert
Opprinnelig
budsjett 2017
Kommune/Hva
Budsjett 2021
2020
budsjett 2020 budsjett 2020
543
Kongsberg
580
626
596
606
Som en ser av tabell over er budsjettrammen fra 2020 til 2021 gått ned. En vesentlig del av dette forklares
med endringer i pensjon. Isorlert sett ut fra pris og lønnvekst har helse og omsorg ikke fått korrigert
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rammene for annet enn pris og lønnsvekst siste 5 år 3 ut fra nedgangen i rammen i 2021. Dette gjør at mye
av endringer i driften på området er finanisert innenfor egen ramme før en ser på endret drift og andre
forutsetninger i budsjett.
Det er eksempler på nye tiltak i budsjettene og eksempler på fjerning av tiltak. Eksempler på dette er
reduksjon i sykehjemsplasser, nye stillinger, etablering av Edvardsløkka, effektivisering innen
hjemmetjenester, innlagte sparekrav med mer.
Figurer under viser avdelinger og regnskapsarter med de største merforbrukene siste år.
I tabeller er negative tall merforbruk og positive mindreforbruk.

Tabellen over viser merforbruk på de 10 avdelingene med størst merforbruk i 2020 og 2019, der alle disse
viser en stor økning fra 2017.

3

Prisstigning er 7,6 fra 2017 til 2020 og lønnsvekst SSB 6,4 %. Fra 2017 til 2021 økt ramme området 6,4 %.
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Tall i 1000 kroner
Art
Tekst
1015 AVTALEFESTEDE TILLEGG
1040 OVERTID
1212
1242
1270
1371
1710

LEIE OG LEASING AV
TRANSPORTMIDLER
SERVICEAVTALER IT
KJØPTE TJENESTER
KJØP AV PRIVATE PLASSER
REF. SYKELØNN

Mer/mindre
Mer/mindre
Mer/mindre
Mer/mindre
forbruk 2020
forbruk 2019
forbruk 2018
forbruk 2017
-9573
-7343
-2624
-3819
-3599

-1379

-1057

-260

-2259
-438
-11972
-17222
-5085

-1103
-480
-9384
-4165
-11038

-1955
-322
-9587
-2601
-6961

-905
-379
-5537
-3434
-3722

SUM
-50149
-34892
-25107
-18057
Tabellen over viser at noen regnskapsarter står for det meste av merforbruket og det har utviklet seg
siste år. Når det gjelder kjøp av plasser er vesentlig mindreforbruk på plasser kjøp internt, som kan ses
opp mot eksternt kjøp. Men det vil totalt sett vil det være merforbruk på kjøp av plasser. Ingen av disse
«topp 7» artene viser til mindre forbruk siden 2017.
I kommunens Helse- og omsorgsplan 2019-2022, fra 2018 er det kun en prognose og det er
befolkningsframskriving som inneholder konkrete tall. Det er ikke laget andre direkte tallprognoser slik
som anslag på hvordan dette får utslag for antall/volum av tjenester i fremtiden og hvordan tiltak
eventuelt kan påvirke behov for tjenester. Denne planen inneholder mange mål og noen tabeller over
hva kommunen har av tjenestetilbud. Men ikke slik som produksjon av timer i hjemmesykepleien, praktisk
bistand, BPA, sum plasser inkludert privat kjøp med mer.
Budsjettprosessen i kommunen er lagt opp til rammebudsjettering. Rammene bygger grovt sett på
tidligere budsjett, justert for pris og lønnsvekst. Noen nye tiltak legges inn ut fra tildelt ramme. Dette kan
være både sparekrav og midler til nye tiltak. Helse og omsorg har de siste årene ikke regnet på sitt
budsjett fra grunn av ut fra driften. En har korrigert fra det forgående årene og tilpasset opp mot tildelt
ramme. Det at en ikke beregner budsjett fra bunn vært år, gjør at budsjettrammene ikke tar hensyn til
bevegelige helligdager. Dette kan for helse- og omsorgsområdet av den størrelsen Kongsberg kommune
er på, variere med et millionbeløp fra år til år ut fra hvilke dager bevegelig hellig- og høytidsdager faller
på.
Fra samtaler med ledelse/ansatte gis følgende informasjon om området:

Der går frem fra samtaler at det ligger inne i tildelingen av budsjettramme til helse og omsorg en strategi
og ønske om å få til bedre styring, før friske midler tilføres helse og omsorgsområdet. Det er lagt inn 8,8
millioner kroner i sparing i 2021. Dette ser det våren 2021 ikke ut til at en klarer. Det pågår en prosess for
bedre styring og struktur på tildelingsmodeller med mer, som en ønsker på plass, før det tildeles
eventuelt mer. Dette gjør at det antagelig blir merforbruk i 2021 også. Effekt av tiltak en gjør nå vil i synes
først høst 2021. Bedre struktur og ledelse kan også påvirke regnskapsresultatet. Det er muligens ikke en
god nok innarbeidet kultur for økonomistyring og god nok produktivitet/effektivitet alle steder.
Struktur/alder på bygningsmasse og reiseavstander påvirker også kostnader.
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Selv med reduksjon i budsjettrammer har det vært lagt inn nye tiltak og stillinger. Dette er psykolog i 2019
og økonomimedarbeider i 2021, samt at en starter opp nye tiltak, slik som omsorgsboligene kaldt
Edvardsløkka.
Det har vært merforbruk i flere år, utfordring er nok opp mot 40 millioner i effektivisering for å kunne
drifte i balanse ut fra planlagte tiltak i 2021. Det jobbes med nye budsjettfordelingsmodeller. Rammen en
har hatt kunne muligens med god styring hold tidligere. Men med dagens driftsnivå i helse og omsorg
kommer vi kommer nok ikke unna friske midler.

8.2. Vurdering
Som vi beskrev under kapittel 3 - revisjonskriteriene - er budsjettavvik over 4 prosent utenfor akseptabel
sone. Særlig når det er et merforbruk, er dette krevende både på kort og lang sikt å gjøre noe med. Helse
og omsorgsområdet hadde et merforbruk på 5,1 % i 2020. Det at kommunen over tid har merforbruk som
har økt over flere år, uten at en har klart å redusere dette, tenderer mot manglende realisme i
budsjetteringen. Som vi dokumenterer i tabeller over avdelinger med merforbruk og regnskapsarter med
merforbruk, bare forverrer trenden seg de siste årene. Prognoser 4 ut fra første del av 2021 viser at det
sannsynligvis blir et merforbruk også i 2021, og at det ikke er særlig mer realistisk budsjettramme for 2021,
enn det var i 2020. Selv om det går frem at dette er en «ønsket» strategi fra kommunens ledelse med
begrunnelse i at en mener noe merforbruk kan skyldes svak styring og ikke effektiv nok
tjenesteproduksjon.
Helse og omsorg er også inne i en prosess med endring av tjenestesammensetningen og utvikling av
styring og ledelsesprosesser. Selv med disse forklaringene på bakgrunn for budsjettrammen på området,
mener vi det er i grenselandet for om det er innenfor lovverket når det gjelder krav til realisme i
budsjetteringen de siste årene på Helse- og omsorgsområdet. Det kan ut fra systemet en har hatt for
budsjetteringen de siste år synes som det har forsterket utfordringene. Se kapittel og finansplan hvor det
dokumenteres at kostnader som en faktisk har ikke alltid blir kompensert i budsjettrammen gjennom
budsjettprosess (finansplan).
Vi mener slik negativ oppmerksomhet på stadig merforbruk over tid også kan gi en slitasje på ledelse og
personell i tjenesten. Dette kan forsterke utfordringene. Dette er informasjon som blant annet
fremkommer av gjennomførte intervjuer.

4

Tabeller over merforbruk/prognoser er fremstilt i kapittel 9
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9. Budsjettstyring
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:
•

Er det rapportert forventede avvik fra budsjett (økonomi, kvalitet og/eller mengde) gjennom
året?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Det skal rapporteres på eventuelle budsjettavvik gjennom året (lovkrav politisk er tertial, men
den administrative styringen bør være månedlig/løpende, kommunens praksis er rapportering
8 ganger per år).

Oppsummert om revisjonskriterium jf utledning i kapittel 3:
Vi legger her til grunn at det rapporteres gjennom året og at rapporteringen ikke avviker
vesentlig fra hva som blir resultat ved årets slutt. Helst innenfor en ramme på pluss/minus 2
prosent.

9.1. Budsjettstyring
Figur nedenfor viser regnskapsresultat siste år i kommunen på helse- og omsorgsområdet, samt
prognoser gjennom året i 2020 og til og med april 2021 (Tall med bare periode er prognosetall).
Rapporterte prognoser og resultat fra 2017 til 2021

Beløp i mill kroner
Regnskap Regnskap Regnskap
2017
2018
2019
8,6
-12
-15,5

Beløp/periode
jan.20

feb.20 mar.20
-10

apr.20
-10

mai.20
-10

jun.20

jul.20

aug.20
-18

Regnskap
okt.20 nov.20 2020
-18
-18
-30,3

sep.20
-18

jan.21

feb.21 mar.21
-22

apr.21
-22

REGNSKSP 2017-2020 OG RAPPORTERTE BUDSJETTAVVIK 2020/2021
15
10
5

-20
-25

AP R .2 1

MAR .2 1

FEB.2 1

JAN.2 1

R EGNS K AP 2 0 2 0

NO V.2 0

O K T.2 0

SEP .2 0

AUG.2 0

JUL.2 0

JUN.2 0

MAI .2 0

AP R .2 0

MAR .2 0

FEB.2 0

JAN.2 0

R EGNS K AP 2 0 1 9

-15

R EGNS K AP 2 0 1 8

-10

R EGNS K AP 2 0 1 7

0
-5

BELØ P /P ERI O D E
BELØ P I MI LL K RO NER
R AP P O R TER TE P R O GNO S ER O G R ES ULTAT F R A 2 0 1 7 TI L 2 0 2 1

-30
-35

Våre kommentarer til fremstillingen over av regnskapsresultater og månedsrapporteringer på helse og
omsorgsområdet, er at en må tilbake til 2017 for å finne et mindreforbruk. I 2020 er den økonomiske
rapporteringen av merforbruk undervurdert gjennom året opp mot det som ble regnskapsresultatet for
området. Det rapporteres også i 2021 om merforbruk. Vår vurdering er at en muligens undervurderer
kostnader av ferieavvikling og etterslep ved årsavslutningen. Har en periodisering/prognosemodell som
fanger dette godt nok opp?
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På de neste sidene beskriver vi metoder for styring og rapportering fra avdelingsledernivå til
rådmannsrapportering til det politiske system.
Det er etablert rapportering tjenestevei internt i helse og omsorg for å få til styringsdialog fra den enkelte
enhet opp til politisk nivå. Det gjennomføres blant annet gjennom månedlige møter på ledernivåer fra
avdelingsnivå til kommunalsjefsnivå og opp til rådmannsnivå. Normalt rapporteres det 8 ganger per år til
politisk nivå på hovedutvalgsnivå og 3 ganger til kommunestyret.

Administrativ rapportering (intern).
Det avholdes månedlige ledermøter i helse- og omsorgsavdelingen med kommunalsjef og
avdelingsledere. Det arbeides her med nytt system for å formalisere rapporteringen. Foreløpig jobbes det
med et dokument på rapportering på dette nivået ut fra skisse til dette. Denne skal tas i bruk fra juni 2021
og er tenkt oppdatert per tertial. Den inneholder ikke evaluering av måloppnåelse for den enkelte enhet
eller avdeling.
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Vår vurdering er at dette virker omfattende til å rapportere løpende og burde vært bygd opp mer etter
styringsdata og mål en har satt for tjenesteproduksjon. Men malen inneholder også relevant
styringsinformasjon, slik som systematisk avviksrapportering.
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Nedenfor følger tabell for den økonomiske månedsrapporteringen 2021 pr. februar:

Som det oppgis i prognose forventes det ¨ved utgangen av februar 2021 et merforbruk på 22 millioner
kroner som årsresultat på området.
Det rapporteres også verbalt og annen styringsinformasjon i månedsrapporteringen. Her fra januar 2021:
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Vi vurderer at månedsrapporteringen innholdsmessig har mye relevant informasjon.
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Slik fremstilles i regnskapet for 2020 i regnskap og i årsmeldingen for 2020:

Tall fra årsmelding:
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I årsmelding er det også eksempler på andre styringstall:
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Det beskrives også andre mål i denne årsmelding:

Mål fra årsmelding opp mot kommuneplan på helse- og omsorgsområdet:

Våre kommentarer til årsmeldingen, er det i stor grad er gjengivelse av de abstrakte målene til
kommunen. Vi savner mer konkret evaluering av det enkelte mål. Det vurderes i liten grad noe
måloppnåelse tallmessig utover det økonomiske. Det kan ha sammenheng med manglede
operasjonalisering av mål. Mens det opp mot økonomi og sykefravær er noe mer konkrete vurderinger.
Se utklipp under fra årsmeldingen 2020:
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Årsmelding 2019 var også slik når det gjaldt opplisting av mål:
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Vår vurdering av årsmelding 2019 er at denne heller ikke i tilstrekkelig grad dokumenterer kvantifiserbar
måloppnåelse. Dette vurderer vi at blant annet har sammenheng med budsjett og svakheter med
operasjonalisering av mål.
Styring av turnuser:
Kommunen har egne IT systemer for utarbeidelse og styring av turnus. Eksempel under viser forskjellige
timeforbruk for hverdager uten at dette forklares direkte. Turnuser ble sist sett på 2018. Turnuser jobbes
det også med å endre i 2021.

Om innkjøp:
I epost fra økonomisjef har vi fått følgende beskrevet om innkjøp (redigert ned):

Det foreligger ikke noen innkjøpsstrategi for helse og omsorg eller kommunen som er nedfelt. Det har
vært snakk om å utarbeide dette regionalt flere ganger, men det er satt på vent som følge av at det har
vært og er uklarheter omkring framtidig organisering/tilknytning til eventuelle innkjøpssamarbeid. Det
foreligger et gammelt innkjøpsreglement. Dette er jo under oppdatering og skal være ferdig til påske i
forbindelse med at saken fra budsjettet skal svares opp. Det finnes også aktive rammeavtaler for en
rekke områder.
Fra budsjett 2021 fremkommer det at det ikke er handlingsrom for styrke egen innkjøpsfunksjon, men at
det indirekte blir styrke ved at regionsamarbeidet blir styrket. Økonomisjef opplyser følgende om dette:
På innkjøpssiden styrkes nå det interkommunale samarbeidet, Kongsbergregionen, med 1 årsverk til
innkjøp med oppstart 23. august. Viken fylkeskommune inviterer kommunen med på relevante
rammeavtaler. Vi har rammeavtaler på største innkjøpsområdene innenfor helse og omsorg både
gjennom Viken-samarbeidet og Kongsbergregionen. Dette følges opp internt i organisasjonen. Det er nå
laget et forslag til revidert/nytt anskaffelsesreglement som skal gi overordnede føringer for kommunens
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anskaffelser. Dette skal nå ut på høring i organisasjonen og til politisk behandling i september. Noe
forsinket i forhold til tidligere varslet om påsketider.
Fra samtaler med ledelse/ansatte gis følgende informasjon om området:

Det gis informasjon i samtaler at en nok ikke har vært tett nok på når det gjelder styring. Nå er det
månedlig individuelle møter med seksjonsledere. Det er også felles ledermøter med økonomi på agenda.
Det har nok vært en noe for svak økonomistyring og kultur på dette, samtidig som en har hatt trange
budsjetter. Det jobbes nå med å få til mer bevisst fokus på økonomistyring.
Opp mot å følge effektivitetsutvikling, kvalitetsutvikling og måloppnåelse ser en at det er vesentlig
forbedringspotensial.

9.2. Vurdering
Ny kommunalsjef for helse- og omsorgsområdet begynte i kommunen høsten 2020. Det er siden da satt i
gang en rekke prosesser for å bedre styringen av tjenesteområdet og få kontroll over økonomien. Disse
prosessene forgår fortsatt. Og effekten vil en ikke oppnå før tidligst fra høsten 2021. Det forventes også
merforbruk på området i 2021. Det at en indirekte i 2021 styrker innkjøpsfunksjon kan også bidra til å
bedre økonomien på sikt.
Det jobbes med ledelsesrapportering og ledelsessystem. Blant annet mer formell rapportering per tertial.
Denne malen er foreløpig omfattende. Vår anbefaling er at det bør legges inn hvor ofte det enkelte punkt
i den oppdateres. Den mangler også områder for rapportering av andre enn økonomiske mål. Dette
mener vi er en svakhet. Avviksrapporteringen bør også bygges opp slik at avviksområder samsvarer med
mål og kan være en av måtene en måler måloppnåelse på.
Det foregår systematisk og løpende rapportering av de økonomiske resultatene. En bommer noe i 2020
med årsregnskapsprognosene gjennom året. Dette kan skyldes en svakhet i periodiseringen mot andel
kostnader som oppstår ved ferieavvikling og høytidsdager og desember ved jul og årsoppgjør.
Rapporteringene har svakheter også opp mot rapportering av annet enn økonomiske mål. Særlig gjelder
det årsrapport. Månedsrapporter inneholder mer informasjon om ikke-økonomiske parametere. Men her
også mangler rapportering mot vedtatte mål.
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10. Budsjettendringer
Dette kapittelet omhandler problemstillingen:
•

Fremmes det forslag til budsjettendringer når det er rapportert om forventede avvik fra
budsjett?

Til problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterium:
•

Ved vesentlige budsjettavvik skal det fremmes forslag om budsjettendringer uten ubegrunnet
opphold.

Oppsummert om revisjonskriterium jf utledning i kapittel 3:
Vi legger her til grunn at budsjett blir endret om det er svikt i budsjettforutsetninger eller endret
drift som gir varige konsekvenser og er vesentlige. Beløp som er vesentlige vil avhenge av
størrelse på budsjettområdet/ enheten og være gjenstand for skjønn.

10.1. Budsjettendringer
Av kommunens økonomireglement listes rådmanns fullmakt opp mot driftsbudsjetter:

Kongsberg kommune har fordelt driftsrammene på 7 ulike budsjettområder:
• Kommunale samarbeid
• Oppvekst
• Helse og omsorg
• Kultur og velferd
• Samfunnsutvikling og tekniske tjenester
• Tekniske tjenester - selvkostområder
• Kommuneledelse, stab og støtte
• Felleskapittel som inneholder sentrale inntekter og utgifter (bl.a. skatt og rammetilskudd,
amortiseringstilskudd, integreringstilskudd, eiendomsskatt, avsatte midler til lønnsoppgjør,
pensjonskostnader m.m.)
Budsjettrammene skal settes opp med brutto beløp og vise inntekter og utgifter innen hvert
rammeområde.
Det er nettorammen for hvert rammeområde som er bindende overfor kommunestyret. I tilfeller hvor
kommunestyret vedtar innsparing for et område, skal denne så langt som mulig konkretiseres.
Rådmannen har fullmakt til å fordele budsjettrammen videre til de underliggende virksomheter iht.
administrativ lederstruktur. Rammen er bindene for den enkelte enhet og underliggende seksjoner.
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Rådmannen rapporterer på dette fra regnskap 2020:

Opp mot merforbruket Helse og omsorg beskrives følgende i årsrapport 2020:
212 – Helse og omsorg
Netto driftsresultat for enheten viser et merforbruk på 30,3 mill. kroner, tilsvarende 5,1 pst.
Størst merforbruk ser vi innen Institusjonstjenester, avlasting til foreldre med funksjonshemmede barn
og psykisk helse og rus. Hovedårsak til avvikene i driften er brukere med mer omfattende behov enn
hva tjenesten klarer å dekke innenfor vedtatte rammer samt brukerbehov som har generert en drift
utover godkjent årsverksramme. Enheten har et merforbruk på kjøpte tjenester og kjøp av private
plasser. I tillegg også husleie, avtaler, lisenser og leasing av kontorutstyr og biler. Deler av merforbruket
dekkes av øremerkede tilskudd og bruk av tidligere avsatte fondsmidler.
Merinntekter gjelder i hovedsak rammeoverføring i forbindelse med koronaarbeidet, statlig tilskudd til
prosjekter, overføringer fra samarbeidskommuner, samt refusjoner fra Helfo. Kongsberg kommune
hadde en mindreinntekt ift. ressurskrevende tjenester i 2020 på ca. 3 mill. kroner i forhold til budsjett.
Refusjon fra andre kommuner har også blitt noe lavere enn budsjettert.

Til sammen 28 budsjettendringer for årene 2019 og 2020 er dokumentert i dokumentasjon vi har mottatt.
De fleste av disse er endringer budsjett opp mot pandemi og endringer i tiltak i driften i perioden,
lønnsoppgjør med mer. Det er en begrenset andel som gjelder nye midler til området på grunn av
merforbruk ut fra tildelt ramme.
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Fra samtaler med ledelse/ansatte gis følgende informasjon om området:
Det har de siste årene ikke vært praksis på endringer i budsjett utenom lønn og direkte endringer drift.
Det er valgt bevisst å ikke endre budsjetter. Totalresultat vurderes som det vesentlige. Det er lagt press
på helse og omsorg at de må dekke eget merforbruk. Vi mener at det å øke budsjett siste år, uten
identifisert godt nok behov, ville muligens ha ført til unødvendig bruk av penger, som kommunen ikke har.
Det er plan om mulig- og eventuelt få til et budsjett som er mer realistisk i 2022, når tiltak rundt bedre
styring muligens har fått en effekt samt å bedre dokumentere behov.

10.2. Vurdering
Det er vår vurdering at en ut fra påvist merforbruk og sluttresultat i 2020, burde ha justert budsjett for
påviste ekstrakostnader, slik det er rapportert gjennom året, jf kapittel 5 og 9 i rapport. Vi vurderer at ved
å ikke ha gjort endringer, er en medvirkende årsak til det økende merforbruket på området de siste årene.
Dette fordi påviste kostnader ofte ikke kommer med i grunnlaget for fordeling av budsjettrammer jf
finansplan. Praksisen som er valgt, er en praksis som avviker fra krav i eget økonomireglement og
dermed også opp mot krav i lovverket.
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11. Samlet vurdering
Formålet med gjennomgangen er å vurdere om kommunens system for budsjettering og budsjettstyring
er tilfredsstillende sett i lys av siste års merforbruk på området Helse og omsorg. Gjennomgangen av
kommunens budsjettering og budsjettstyring siste år viser at det er sammensatte årsaker til merforbruket
på Helse og omsorgsområdet ut fra gjennomgangen av de fem problemstillingene og annen
dokumentasjonsinnhenting. Det er også svakheter med innholdet i budsjett/rapporteringen sett opp mot
innhold når det gjelder mål, premisser og realisme.
Det er i våre vurderinger brukt et faglig skjønn. Det er få eksakte grenser på hva som er akkurat innenfor
lovverket og hva som er utenfor lovverket på dette området. Men det er noe som er obligatorisk, slik som
at en skal ha et budsjett med noe bestemt innhold og det skal rapporteres jevnlig til politisk nivå.
Vi vil fremheve at kommunen og helse- og omsorgsområdet har mange premisser som er bra opp mot
budsjettering og budsjettstyring. Det jobbes også aktivt med utvikling. Men utviklingen i merforbruket
siste år gjør at dette arbeidet fortsatt må prioriteres. Eksempel på premisser som har bedret seg siden vi
så på dette området sist gjennom forvaltningsrevisjon i 2008 og 2012 (jf vedlegg 5), er at kvaliteten på
periodiseringen av budsjett har blitt bedre. Vi ser også at månedsrapporteringen har utviklet seg positivt.
Men det er også svakheter. Vi vil trekke frem følgende svakheter med systemene på området og som
kan være forklaringer på noe av merforbruket;
•

Kompleksiteten og uforutsigbarheten på området generelt

•

Til dels gammel struktur produksjonsmidler, les lokaliteter i kommunen

•

Ledelsestaktiske årsaker

•

Styringstaktisk årsaker

•

Svakheter i budsjetteringsmodeller

•

Svakheter i resultat prognosemodeller

•

Tendering mot urealistiske budsjetter ut fra forventet behov for tjenester

•

Praksis for budsjettendringer

•

Forbedringspotensial i tjenestestyringen/produksjon og økonomistyringen

•

Bemanningssituasjon og turnover i ledelse

•

Prioritering av innkjøpsfunksjon

•

Målstyring fra kommuneplan til operasjonalisering av mål, for å kunne måle måloppnåelse

Punktene listet opp er alle faktorer som er delårsaker til merforbruk. Kommunen er nå inne i en prosess
hvor en søker bedring på flere av disse faktorene. Om en skal lykkes med snu trenden med økende
merforbruk, vil avhenge at en klarer å handle relativt raskt og at en sikrer tilstrekkelig økonomisk
handlefrihet ut fra skiftende tjenestebehov over tid.
Vi stiller spørsmål ved læringen av tidligere gjennomganger, når vi både i 2008 og 2012 fant svakheter
som vi også nå finner.
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12. Anbefaling
Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale:
•

Mer konkrete mål, tallfestede premisser for tjenestevolum i budsjett.

•

Operasjonalisering av mål slik at de større grad blir målbare med kvantifiserbare data en har eller
søker å produsere.

•

Fortsette arbeidet med å bedre økonomistyringen.

•

I større grad foreta budsjettendringer.

Drammen, den 30. august 2021.
Torkild Halvorsen
leder forvaltningsrevisjon

Gjermund Røren
forvaltningsrevisor

Referanser
•

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) - LOV-2018-06-22-83

•

Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner mv. FOR-2019-06-07-714

•

NOU 2016: 4 -Ny kommunelov

•

Prop. 46 L (2017 – 2018) -Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak), Lov om kommuner og
fylkeskommuner

•

Kommunes økonomireglement (Vedtatt i kommunestyret 17. juni 2020, sak 80/2020)

•

Rutiner og beskrivelser og praksis området budsjettering og budsjettstyring.

•

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020.

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Stand
ard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert august 2021
Til Viken kommunerevisjon
FORVALTNINGSREVISJON BUSJETTERING OG BUDSJETTSTYRING-HELSE-OG OMSORG
Rådmannen vil aller først fastslå at hun kjenner seg igjen i de analyser og de funn rapporten inneholder. Jeg deler mye
av tankegodset i rapporten, og støtter opp om de anbefalinger som foreslås. Jeg ser også de dilemmaer og uløste
utfordringer som trekkes frem.
Anbefalinger fra revisjonen
• Mer konkrete mål, tallfestede premisser for tjenestevolum i budsjett.
• Operasjonalisering av mål slik at de større grad blir målbare med kvantifiserbare data en har eller søker å produsere.
• Fortsette arbeidet med å bedre økonomistyringen.
• I større grad foreta budsjettendringer.

Disse anbefalingene har vi allerede på ulikt vis tatt fatt igjennom det strategiske prosjektet som pågår, og
dette arbeidet vil fortsette og målrettes enda bedre.
Siden august 2020 er økonomirapporteringen intensivert blant annet gjennom en sterkere deltakelse og
involvering fra kommunalsjefen. Det er innført noe som heter «Ledelsens gjennomgang» der ulike
parametere sammenlignes og rapporteres på gjentakende over tid.
Alle turnuser er sagt opp med tanke på å sikre at ressursene fordeles i henhold til behov, og ulike
budsjettmodeller er vurdert og innført. Det pågår en gjennomgang for å sikre at postene er budsjettert
der ressursene brukes for å sikre at den som styrer ressursene også har oversikt over hva som er
tilgjengelig til enhver tid. Leasing av biler er ett eksempel. Det er budsjettert på en sentral post. Det har
noen fordeler, men det har også den ulempen at de som disponerer bilene ikke har daglig oversikt over
ressursbruken.
Det er tilsatt avdelingsledere og seksjonsledere i ledige stillinger. Det å rekruttere og beholde kompetent
arbeidskraft er essensielt for alle kategorier medarbeidere, men det er ingen tvil om at ledelseskraft er
viktig for både drift og utvikling. Vi har også styrket økonomistøtte gjennom å ha tilsatt en rådgiver til for å
sikre at nødvendig lederstøtte er tilstede, og at ledere får den opplæring og de analyser som er
nødvendige for å utnytte ressursene best mulig.
Det er utviklet en innsatstrapp som beskriver de ulike trinnene i tjenestedelingen. Dette arbeidet er et
resultat av en bred involvering fra ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Den hjelper oss med å målrette
innsatsen og til å ha god innsikt og oversikt over tjenesteflyten. Gjennom denne metodikken vil vi også
bedre se sammenhengen mellom kvalitet og ressurser.
Det er rådmannens oppfatning at det er uløste utfordringer, men at vi nå har en struktur, et rammeverk og
nødvendig kraft til å ta tak i utfordringene og fortsette å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud til dem som
mottar tjenester i Kongsberg.
Kongsberg august 2021.
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges.
Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for
forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og
revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav.
Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i
kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap.
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Punkt

oppgave i kommuner og fylkeskommuner 5, og
kontrollutvalget skal påse at det utføres

Innhold
Innledning

1-3

Krav til revisor

4-8

Bestilling og problemstilling

9-13

Revisjonsdialogen

på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal

14-15

Revisjonskriterier

vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.

16-19

Metode og data

20-22

Vurderinger og konklusjoner

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre

23

Anbefalinger

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,

24-28

Rapport

29-31

Dokumentasjon

32-34

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll

forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for
forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres

regeletterlevelse, 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:
Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig for
å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen
gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig
kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen
av sine oppgaver.

Bestilling og problemstilling:
Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at
kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om
nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.

5

LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1
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Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å
kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å
endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal
dette avklares med kontrollutvalget.
Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for
problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.

Revisjonsdialogen:
Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og
andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til
kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det
redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.
Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for
forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal oversendes
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet).

Revisjonskriterier:
Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative eller
anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som skal gis
anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med
de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.

Metode og data:
Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen skal
gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes og
eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang til å
kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal
nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i
personopplysningsloven.

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger:
Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige
avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse
skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.
Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og
konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger.
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Rapport:
Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så leservennlig
som mulig med hensyn til språk og struktur.
Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille
mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand
innen det reviderte området skal 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. Det samme gjelder dersom det
avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal
oppbevares i minst 10 år.

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll
Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at
undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.
Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.
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Vedlegg 3 – Metode
Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av "RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon" 6
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.
Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.
I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte enn
forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.
Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme vurderinger,
og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til utvikling i den
reviderte enhet.
I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder 7. Kvalitativ metode vektlegger
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger, kognitive prosesser.
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre.
I denne revisjonen har vi i hovedsak benyttet følgende metode:

Dokumentanalyse
Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og
lignende.
Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer vært
involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å ha stor

6
7

Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode
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grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en saksinteresse, er
det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.
Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange dokumenter
med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv bare fanger opp
det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte benyttes i kombinasjon
med andre metoder.

Samtaler / intervju / gruppeintervju
Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende
problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.
Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten.
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for
påliteligheten.
Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.
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Vedlegg 4 – Gammelt lovverk
Kommuneloven (Gammel):
§ 46. Årsbudsjettets innhold.
3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som
kommunen eller kommunen kan forvente i budsjettåret.
4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets eller kommunestyrets
prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram.
§ 47. Årsbudsjettets bindende virkning.
2. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som
årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi
melding til kommunestyret eller kommunestyret.
Forskrift (gammel):
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner):
§ 6 Årsbudsjettets innhold og inndeling
I tilknytning til årsbudsjettet skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper kommunen eller
kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. En beskrivelse av organiseringen av arbeidet med
årsbudsjettet skal inngå i redegjørelsen.
Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I
tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret eller kommunestyret angi mål og premisser knyttet til
bruken av bevilgningen. Slik angivelse kan likevel utelates dersom anvendelsen åpenbart følger av
bevilgningens tekst og beløp.
De anslag over inntekter og innbetalinger som er ført opp i årsbudsjettet skal angis med beløp og en
tekst som angir hva inntekten eller innbetalingen gjelder. Når dette må anses nødvendig av hensyn til at
årsbudsjettet skal være fullstendig og oversiktlig, skal anslaget ledsages av en nærmere redegjørelse.
Årsbudsjettet skal stilles opp slik at alle forventede inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger samt
utgifter, utbetalinger og avsetninger i året skal tas med uavhengig av om de kan påregnes å være betalt
eller ikke ved budsjettårets utgang.
I årsbudsjettet kan føres opp midler til avsetning for bruk i senere budsjettperioder. Midler som i medhold
av lov, forskrift eller avtale er reservert særskilte formål skal avsettes til fond reservert for nevnte formål.
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Øvrige avsetninger, herunder pliktig inndekking av tidligere års regnskapsmessig merforbruk, føres opp til
styrking av kommunens eller kommunens frie fondsbeholdning.
Årsbudsjettet skal inndeles på en slik måte at det tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av
kommuneloven. Nærmere krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg 1 og 2 til denne forskrift.
Kommunestyret eller kommunestyret avgjør selv hvordan den ytterligere inndeling av årsbudsjettet skal
skje.
§ 10 Budsjettstyring
Administrasjonssjefen, eventuelt kommune- eller fylkesrådet, skal gjennom budsjettåret legge fram
rapporter for kommunestyret eller kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og
utgifter og utbetalinger i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller
kommune- eller fylkesrådet finner rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold
til vedtatt eller regulert årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller kommunestyret foreslås
nødvendige tiltak.
§ 11 Endringer i årsbudsjettet
Det skal foretas endringer i årsbudsjettet når dette må anses påkrevd. Kommunestyret eller
kommunestyret skal selv foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet.
Kommentarer forskriften:
Til § 10
Første setning pålegger administrasjonssjefen, ev. rådet å rapportere til kommunestyret om den
faktiske utvikling i inntekter og utgifter sett i forhold til de inntekter og bevilgninger som er ført opp i
årsbudsjettet. Uttrykkene «gjennom året» og «rapporter» angir at slik rapportering skal skje med jevne
mellomrom og minimum to ganger pr. år. Ut over dette setter forskriftene ikke nærmere krav til selve
rapporteringen som nevnt, slik at den praktiske tilrettelegging vil være opp til den enkelte kommune eller
fylkeskommune ut fra hva en lokalt eller regionalt finner hensiktsmessig.
Andre setning gjelder ikke selve rapportene som nevnt over, men mulige tiltak dersom rapportene
avdekker eventuelle avvik i forhold til gjeldende årsbudsjett. Med «tiltak» siktes det her ikke alene til
justeringer i de oppførte inntekter og bevilgninger som er nødvendige for å sikre/opprettholde kravene til
balanse i årsbudsjettet, men også til mulige tiltak innenfor budsjettrammene. For eksempel justeringer av
måltall, tjenesters innhold osv. Det vises for øvrig til forskriften § 3, jf. kommuneloven § 45 hvor endringer i
årsbudsjettet skal skje på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget, ev. rådet.
Til § 11
Bestemmelsen utdyper bestemmelsen i kommuneloven § 47 nr. 3. Loven setter bestemte krav til
budsjettets innhold. De regler blant annet om budsjettets balanse og realisme gjelder både når budsjettet
fastsettes og gjennom budsjettåret. Dersom det blir klart, eller overveiende sannsynlig at bevilgninger
eller inntektsanslag mv. i årsbudsjettet ikke vil holde, må budsjettet reguleres (endres).
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Alle reguleringer av årsbudsjettet må vedtas av kommunestyret eller kommunestyret selv. Krav i
loven/forskriften om vedtak om regulering er knyttet til årsbudsjettet. Loven/forskriften stiller ikke krav
om vedtak når det gjelder endringer i de fordelinger underordnede kollegiale organer har foretatt, når
kommunestyret eller kommunestyret har gitt slike organer fordelingsfullmakter. Kommunen eller
kommunen avgjør selv gjennom vedtak eller gjennom internt reglement hvilke krav til vedtak som kreves
dersom det kan oppstå avvik fra de oppførte fordelinger.
Skriv fra departementet:
Et revisjonsdistrikt henvendte seg til departementet om hvilke krav som ligger i kommuneloven med
hensyn til budsjetterte inntekter og utgifter, og da særlig sett i forhold til aktivitetsnivået på utgiftssiden,
samt hvilke føringer statsbudsjettet legger på kommunenes budsjetterte inntekter.
Departementet uttalte at kravet til realisme innebærer at de enkelte bevilgninger og de inntekter
budsjettet bygger på, skal være ført opp ut fra hva som kan påregnes, jf. Ot. prp. nr. 43 (1999-2000) s. 130.
Ved utforming av anslag bør et forsiktighetsprinsipp legges til grunn.
Inntektssiden bør ta utgangspunkt i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet (St.prp. nr. 1), der blant
annet regjeringens anslag for kommunenes inntektsvekst for det påfølgende år publiseres. Kommunens
budsjetterte inntekter bør ligge innenfor regjeringens prognose. Dersom kommunen opererer med et
annet anslag, må avviket begrunnes. Anslag for det kommende års rammetilskudd publiseres samtidig i
Grønt hefte (beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1). Kommunen bør ta utgangspunkt i dette og
korrigere for eventuelle endringer som følge av de påfølgende budsjettforhandlingene i Stortinget. Disse
vil til en viss grad kunne estimeres, avhengig av hva slags type endringer i forhold til de foreslåtte rammer
som Stortinget vedtar. Det endelige rammetilskuddet vil dessuten basere seg på befolkningstall som
foreløpig ikke er kjent. Kommunen vil således kunne avvike noe fra de opprinnelige anslagene dersom
den kan begrunne en forventet endring i befolkningstall eller – sammensetning.
Mens vesentlige deler av inntektssiden ligger utenfor kommunens kontroll, vil utgiftssiden i større grad
være opp til kommunen å bestemme. Vurderingen av realismekravet for utgiftsnivået vil i større grad
måtte bero på skjønn, men hva som vil være tilstrekkelige utgiftsrammer innen det enkelte
tjenesteområde, vil være vanskelig å bedømme. Vurderingen bør heller ikke innskrenke kommunens
muligheter til å foreta omprioriteringer mellom utgiftsformål. Betraktningene rundt budsjettets utgiftsside
bør derfor hovedsakelig begrense seg til å påse at balansekravet overholdes, med mindre det åpenbart
skulle framgå at bevilgningene ikke vil være tilstrekkelige til å oppfylle klart definerte minimumskrav til
omfang og standard for den aktuelle tjeneste. Betydelige reduksjoner fra tidligere års bevilgninger og
anvendelse må imidlertid kunne forklares ut fra hvilke tiltak kommunen akter å iverksette.
Et fylkesmannsembete ba departementet presisere når økonomisk ubalanse inntrer i forbindelse med
budsjettet, og på hvilket tidspunkt lov- og regelverket kan gi hjemmel for å melde en kommune inn i
Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK).
Etter kommuneloven § 60 nr. 1 bokstav a skal en kommune føres opp i registeret dersom kommunestyret
har fastsatt et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet. I kommuneloven § 45 nr. 1 sies
det videre at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et budsjett for det kommende kalenderår.
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Departementet viste til at det i praksis er lagt til grunn at det er dette ordinære budsjettvedtaket som er
grunnlag for innmelding (eller utmelding) i ROBEK. Dersom også alle budsjettendringer gjennom året
skulle gjennomgås og følges opp fra fylkesmannens side, ville fylkesmannen i en helt annen grad ha blitt
pålagt en kontrolloppgave. I regelverket er det heller ikke lagt et grunnlag for effektiv kontroll av
budsjettvedtak gjennom året, da det kun stilles krav om at det ordinære budsjettvedtaket – og ikke
vedtak om endringer i årsbudsjettet gjennom året – skal sendes departementet (fylkesmannen) til
orientering.
Etter en samlet vurdering la departementet til grunn at hjemmelen i § 60 nr. 1 bokstav a er knyttet opp
mot kommunestyrets ordinære budsjettvedtak. Av dette følger det også at kommuner som er meldt inn i
registeret på dette grunnlaget heller ikke kan meldes ut før ordinært budsjettvedtak for det påfølgende
år viser et budsjett hvor alle utgifter er dekket inn.
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Vedlegg 5 – Fra tidligere forvaltningsrevisjon
Tidligere forvaltningsrevisjoner på området budsjettering og budsjettstyring.
pleie og omsorgsområdet ble gjennomgått i 2008 og hele kommunen i 2012:
Fra pleie og omsorgsområdet i 2008:
Etter vår vurdering har kommunen innenfor pleie- og omsorgstjenesten et system for budsjettering og
budsjettstyring som tilfredsstiller dagens lovkrav.
På enkelte områder er det etter vår vurdering forbedringspotensial. Kommunens anstrengte økonomi
begrenser i noen grad muligheten til å kunne budsjettere med buffere som dekker de behovsendringer
som kan oppstå gjennom året på et område som omsorgstjenester. Budsjettet for driftsavdelingen som
helhet synes å gjenspeile den anstrengte økonomien realistisk i forhold til mål og tildelte økonomiske
rammer. På noen enkeltområder virker imidlertid budsjettet mindre realistisk.
Det er også en svakhet at forventet behov for tjenester ut fra vedtatte målsettinger og premisser i
budsjettet i liten grad fremgår av budsjettet og at denne utviklingen heller ikke blir fokusert på ved
administrativ og politisk rapporteringen gjennom året.
Det gjennomføres kvalitetsmålinger og avviksrapportering. Vurdert ut fra et styringsperspektiv blir likevel
brukerundersøkelser utført hvert tredje år i sjeldneste laget i forhold til de endringer som har skjedd innen
omsorgstjenestene (målsettingen er hvert andre år). Systemet for avviksrapportering bør kunne gi bedre
muligheter til å kunne hente ut styringsinformasjon, og det bør utvikles flere løpende indikatorer for
hvorvidt kvaliteten på tjenestene utvikler seg i ønsket retning. Slike måleindikatorer bør kunne innarbeides
i systemet for administrativ og politisk rapportering.
Hjemmetjenestene regnes som det styringsmessig mest kompliserte område både med hensyn til å
kunne forutsi behovene og å styre logistikken. Hjemmetjenestene virker blant annet som buffer, når det
ikke er tilstrekkelig kapasitet ved for eksempel et sykehjem. Det bør utvikles systemer her som ut fra
konkrete bestillinger og forventet utvikling, sannsynliggjør at det er tilstrekkelige ressurser til kunne levere
nødvendige tjenester.
Anbefaling:
Det anbefales at rådmannen vurderer de svakheter som er påpekt i denne rapporten og eventuelt
innfører tiltak som kan bedre disse forholdene. Særlig anbefaler vi at en fortsetter arbeidet med
forbedringer innenfor følgende områder:






Målstyring
Kvalitetsstyring
Avviksrapportering
Budsjettet som aktivt styringsverktøy (herunder realisme i budsjettet innenfor enkelte
områder av driftsavdelingen)
Turnus i forhold til kostnadseffektivitet og regelverk

Forvaltningsrevisjon fra budsjettering og budsjettstyring 2012, som omhandler hele kommunen.
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Konklusjoner
Budsjettarbeidet i kommunen er godt tilrettelagt og tar utgangspunkt i reelle forhold. Samspillet mellom
de ulike organisasjonsleddene synes å fungere som forutsatt.
Årsbudsjettet er basert på et forsvarlig grunnlag. Det er vedtatt i riktig form og budsjettansvaret senere
delegert i tråd med gjeldende organisasjonsplan.
På noen områder er det behov for å arbeide videre med/konkretisere målsettinger og premisser for
årsbudsjettet.
Budsjettstyringen gjennom året virker velorganisert. Kvaliteten på økonomirapporteringen fra de enkelte
seksjonene synes gjennomgående bra, men det er også eksempler på at man ikke har hatt god nok
oversikt.
Driftsbudsjettet for 2012 for Helse og omsorg er balansert med et innsparingskrav på 9,7 mill. kr, men
budsjettansvaret er aldri blitt delegert ut på de enkelte seksjonene. Noen innsparing har heller ikke funnet
sted. Vi har ikke grunnlag for å si at forventet merforbruk for 2012 skyldes sviktende budsjettstyring, men
etter vår mening forplikter det å budsjettere med en uspesifisert innsparing. En forpliktelse som man ikke
har maktet å innfri. For dette forholdet har budsjettstyringen i 2012 etter vår mening vært mangelfull.
Med utgangspunkt i årsbudsjettets mål og premisser, burde den forskriftsbestemte
økonomirapporteringen til kommunestyret gjennom året også ha omfattet behovet for eventuelt å justere
måltall eller tjenesters innhold. Derimot er det lite å utsette på måten det blir rapportert på mål og
premisser i årsmeldingen.
For øvrig har vi har ikke funnet forhold ved kommunens budsjettarbeid og budsjettstyring som er i
konflikt med kommunelovens bestemmelse om at forvaltningen skal være tillitsskapende og bygge på
en høy etisk standard.
På grunnlag av vår gjennomgang vil vi anbefale følgende:
•

Unngå at årsbudsjettet salderes med uspesifiserte innsparingskrav på enhetsnivå som ikke blir
fordelt ut på de aktuelle seksjonene.

•

Stille tydelige krav til en pålitelig budsjettrapportering internt, herunder krav til gode og konkrete
begrunnelser for årsprognoser som avviker fra utviklingen fram til tidspunktet for rapportering.

•

Legge større vekt på å utvikle hensiktsmessige mål og premisser for budsjettrammen spesielt for
tjenester som erfaringsmessig er krevende å forhåndsvurdere.

•

Sørge for at den forskriftsbestemte budsjettrapporteringen til kommunestyret gjennom året
(tertialrapporter) i nødvendig grad også omfatter årsbudsjettets mål og premisser.

•

Videreføre økonomiavdelingens støttefunksjoner for enhetenes og seksjonenes budsjettering og
budsjettstyring.
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