
Økonomistyring og 

økonomisk 

internkontroll

Tone Jæger Karlstad

Alf-Erlend Vaskinn

Økonomiforum

28.9.2018



Internkontroll – gjeldende rett

 Kommuneloven § 23. nr. 2 «Administrasjonssjefen skal 

sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll»

 Utstrakt regulering i forskrifter og særlovgivning

 Internkontroll på økonomiområdet er ikke nærmere 

regulert i lov eller forskrift
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Et samarbeid preget av respekt 

og tillit er en forutsetning for god 

styring



Økonomistyringsprosessen er 

kontinuerlig og syklisk



Modenhetsnivå intern kontroll

Jf. Kommunal- og regionaldepartementets rapport vedr. Intern 

kontroll i kommuner fra 2009

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwiP4KHnrc_IAhWEEXIKHf6dC0c&url=https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Egenkontroll/KRD-IK_Rapport121109.pdf&usg=AFQjCNGf40Xmbcz6iXEBMB59mrDlz765MA&cad=rja




Videreutvikle intern kontroll - innspill

1. Ledelsesforankring 

2. Helhetlig perspektiv

3. Lokal tilpasning

4. Drift – ikke prosjekt

5. Informasjon, kommunikasjon og opplæring

6. Risikovurderinger

7. Kobling mellom regler og rutiner

8. Positiv avvikskultur

9. Evaluering og revidering



Få ting fram i lyset!



Endringer ved ny kommunelov

 Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) 
 § 25-1 «Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet 

for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

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

risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren

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

b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

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

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll»

 Særlovgivningens bestemmelser om internkontroll oppheves 



Internkontroll

Formål og hensyn ved ny bestemmelse

 Forenkling og tydeliggjøring av regelverket

 Målrettet og effektiv internkontroll

 Åpne for større grad av lokale prioriteringer og 

vurderinger



Endringens betydning for kommuner og 

fylkeskommuner

 Ikke mere, men bedre internkontroll

 Stor grad av kommunal selvbestemmelse

 Beskrivelse av hovedoppgaver, mål og 

organisering

 Rutiner og prosedyrer

 Risikovurderinger

 Dokumentasjon

 Evaluering

 Rapportering 



Funn fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter 

– økonomisk internkontroll

 Manglende/mangler ved økonomireglement 

 Manglende risikovurderinger

 Manglende lederavtaler/stillingsbeskrivelser for stillinger med 

ansvar for økonomisk internkontroll 

 Manglende overholdelse av attestasjons- og 

anvisningsinstruks 

 Manglende rutiner for innkreving/oppfølging av fordringer

 Manglende kontroll ved innkjøp 

 Lite vedlikehold av kompetanse 



Funn fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter -

økonomistyring

 Manglende budsjettrealisme (utgifter i driftsbudsjett)

 Manglende realisme i økonomiplaner 

 Nødvendige innsparingstiltak stanses fra politisk hold 

 Foreslåtte innsparingstiltak ikke realistiske/basert på konkrete 

erfaringer

 Mangelfulle rapporteringer 


