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Kommuner forvalter store verdier på vegne av samfunnet, og er avhengige av
tillit. Det forventes at forvaltningen i norske kommuner gjennomføres på en rettferdig og etterprøvbar måte. Korrupsjon og misligheter kan føre til omdømmetap
og personlige tragedier. I dette nummeret av Kommunalt Innblikk har vi valgt å
fokusere på hvordan korrupsjon i norske kommuner kan forebygges.
Vi har intervjuet en erfaren korrupsjonsjeger, Arnt Angell, for å få et innblikk i risikobildet i Norge. Angell viser til at selv om den klassiske smøringen av offentlige
tjenestemenn i Norge nesten er fraværende, har kommunene utfordringer
knyttet til korrupsjon i større skala, og korrupsjonsproblemet er større enn vi liker
å tro.
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Når det gjelder korrupsjon er det bedre å være føre var. Kommunen bør ha gode
internkontrollsystem, oversikt over risikobildet, og evne til å iverksette tiltak så
snart avvik avdekkes. Undersøkelser viser at det sjelden kommer direkte tilbud om
økonomisk ytelser. Samtidig viser en undersøkelse fra TNS Gallup i 2013 at 40 %
av respondentene kjente til at deres kollegaer hadde fått tilbud om "utilbørlige
fordeler", særlig i situasjoner knyttet til favorisering og omgåelse av regelverk og
rutiner. Det er derfor viktig å arbeide med kultur, holdninger og bevissthet rundt
hva som er juridisk og etisk akseptabelt. I intervjuet med Angell går vi blant annet
inn på utfordringer og dilemma når det gjelder kundepleie og grensene opp mot
korrupsjon. I påfølgende artikler ser vi nærmere på hvordan og hvorfor norske
kommuner arbeider med antikorrupsjon, og hvilke antikorrupsjonstiltak som kan
settes inn, både for å forebygge og avdekke korrupsjon og misligheter.
En fersk evaluering utarbeidet av Deloitte for Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet av kontrollutvalgene med fordel kan brukes i kommunens ordinære internkontrollarbeid.
Involvering, forankring og kvalitet i risikoanalysen fra administrasjonens side er
derfor viktig.
I tillegg til antikorrupsjon, blir sentrale problemstillinger knyttet til kommunesammenslåing presentert. Dette gjelder bl.a. erfaringer fra sammenslåing av
kommuner, og råd til arbeidsgiverstrategier.
Til slutt setter vi fokus på hvordan kommunen bedre kan fastsette og utnytte sitt
økonomiske handlingsrom. For det første tar vi for oss regelverket om eiendomsskatt – må kommunen betale for egne eiendommer? Vi retter deretter blikket
fremover og ser på hvordan kommuner kan estimere sitt fremtidige økonomiske
handlingsrom ved hjelp av scenario- og sensitivitetsanalyser.
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Korrupsjon
– også i norske kommuner ?

Arnt Angell er blant dem som har jobbet lengst
med korrupsjon i Norge, gjennom sine mange år i
Økokrim og nå i Deloitte. Vi har intervjuet ham
om risikobildet for korrupsjon både globalt og i
norsk sammenheng.

Intervjuet på 15 sekunder
Korrupsjon er et globalt problem, men finnes
også i Norge. Det har de siste årene vært noen
alvorlige korrupsjonssaker i norske kommuner.
I dette intervjuet viser Angell til eksempler på
straffbar korrupsjon, og aktuelle risikoområder i
norske kommuner.

Arnt Angell aangell@deloitte.no er partner i Deloitte
Advokatfirma As, og jobber med granskninger, antikorrupsjon, anti-hvitvasking og tilknyttede emner. Han
har lang erfaring fra Økokrim og er en av Norges mest
erfarne korrupsjonsjegere.

H

vis vi starter med det store perspektivet, har
Deloittes globale styreformann uttalt at hvis
korrupsjon var en industri ville den være
verdens tredje største, og omfatte rundt fem
prosent av verdens globale bruttonasjonalprodukt.
EU anslo i 2014 at korrupsjonen koster EUs økonomi
120 milliarder Euro per år. Det sier noe om omfanget og
hvilken effekt korrupsjonen faktisk er. Barack Obama har
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uttalt at kampen mot korrupsjon er en av de største i vår
tid. Korrupsjon er som en kreftsvulst
Brasil herjes nå av en korrupsjonsskandale i Petrobras,
det halvstatlige oljeselskapet. Foreløpig tap som følge
av korrupsjonsskandalen er på svimlende 170 milliarder
kroner. Det er nesten en ufattelig sum og har ført
landet inn i en krise. Og det er jo godt kjent hvordan
korrupsjonen er med å holde nede de fattige i en
del utviklingsland og er en hemmer for fremvekst av
demokrati og respekt for menneskerettigheter.
Selv om det er mye godt arbeid som gjøres i kampen
mot korrupsjon er det fortsatt et betydelig globalt
problem. Blant annet er det en internasjonal avtale i regi
av OECD (hvor Norge er tilsluttet) som prøver å redusere
bestikkelser av utenlandske offentlige tjenestemenn i
internasjonale forretningstransaksjoner. Og Europarådet
har en konvensjon, som Norge også er tilsluttet, som
gjelder både bestikkelser i privat og offentlig sektor.
Hva er egentlig korrupsjon?
Det kan være forskjellige meninger om hva som legges
i ordet. Korrupsjon kommer fra det latinske ordet å
korrumpere. I dagligtale brukes ofte begrepet korrupt
eller korrupsjon på mange ting som dekker uetiske eller
kritikkverdige handlinger.
Men den korrupsjonen som er straffbar i Norge, er det å
gi eller motta en bestikkelse eller "utilbørlig fordel" som
loven sier. Bestikkelsen må være knyttet til en rolle du
har, for eksempel som politiker eller kommunalt ansatt.
Som regel vil bestikkelsen være penger, men det er
mange andre varianter. Et kjent eksempel i Norge er at
du får pusset opp huset gratis eller til en svært god pris
som betaling for å tildele leverandøren et oppdrag.
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Bestikkelser som ikke har en klar målbar økonomisk
verdi inkluderes også. Seksuelle tjenester er et eksempel,
og medlemskap i en lukket forening er et annet.

så kunne utfallet blitt et annet. Med andre ord er det
ikke fritt frem for påspandering av middager helt uten
videre. Det kommer an på konteksten.

Men normalt handler det om grådighet på begge sider,
både hos den som gir en bestikkelse og den som mottar
en bestikkelse. Poenget er jo at den som bestikker vil
oppnå noe. Og den som mottar bestikkelsen ønsker å
berike seg selv.

Det nytter ikke å slå fast en fast beløpsgrense i loven,
dessuten er det ikke bare rene penger som rammes.
Fordelen kan som nevnt også være noe annet enn
direkte penger.

Et typisk eksempel er det å betale en bestikkelse for å
kunne bli valgt som leverandør. I Norge rammes også
ren smøring, det vil si at bestikkelsen ikke nødvendigvis
må knyttes til en konkret handling. Men formålet vil
være et håp eller en forventing om at smøringen skal
føre til et resultat, for eksempel at den som smører vil få
et oppdrag en gang i fremtiden.
Maktmisbruk, kameraderi, eller et brudd på forvaltningsloven er ikke straffbar korrupsjon hvis vi ser på hvordan
dette er definert i straffeloven. Ting kan foregå på uetisk
og feil måte, uten at det er korrupsjon i lovens forstand.
Det bør jo ikke skje, men det er altså ikke straffbart. For
at det skal være straffbart må det skje en bestikkelse.
Men kameraderi kan gi inntrykk at ting ikke er som det
skal være.
Hvor går grensen for hva man kan motta uten at
det er straffbar korrupsjon?
Loven bruker uttrykket "utilbørlig fordel". Utilbørlig betyr
i denne sammenhengen klart klanderverdig.
Du kan for eksempel motta blomster eller en flaske
vin for å ha holdt et foredrag. Vurderingen må gjøres
utfra blant annet hva som er vanlig og akseptert.
Normal kundepleie og relasjonsbygging er som regel
ok. I en Høyesterettsdom fra i fjor ble en ansatt i Ruter
frifunnet for å ha deltatt i tre forretningsmiddager til
en samlet verdi av kr 4.454 kroner. Like klart er at det
vil være over grensen dersom en lokal entreprenør som
stadig har utbyggingsprosjekter i kommunen betaler
en weekendtur til Barcelona for en saksbehandler med
familien.
Da står vi igjen med en gråsone. Man er nødt til å gjøre
en helhetsvurdering av situasjonen. I Ruter-dommen ble
det blant annet lagt vekt på at middagene ikke ble holdt
skjult og at det ikke var knyttet til en aktuell anbudskonkurranse. Hadde middagene vært holdt skjult, og det
var en potensiell leverandør som hadde spandert dem,
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Det interessante er at de aller fleste korrupsjonssaker
gjelder bestikkelser som er skyhøyt over det som kan
være i nærheten av et tvilstilfelle. Som regel er det snakk
om store verdier.
Men et spørsmål man kan stille seg er: Tåler dette
forsiden i lokalavisen, eller Dagens Næringsliv for den
saks skyld?
Mange kommuner vil ha regulert nærmere mottagelse
av gaver etc. i personalreglementet eller i etiske
retningslinjer. Brudd på disse betyr ikke nødvendigvis
at handlingen er straffbar, men det er neppe klokt å
balansere på grensen av egne retningslinjer. Og brudd
på interne retningslinjer er et av momentene som kan
tas med i vurderingen om noe er "klart klanderverdig".
Et godt råd er å informere overordnede dersom man er
i tvil, og ha full åpenhet om det man har mottatt.
En annen ting er jo at det som begynner i det små
kan ende opp med at man sitter i klemma før man vet
ordet av det. Det kan starte så uskyldig. Vi må ikke bli
mer katolske enn paven, men man må bruke sin sunne
dømmekraft.
En typisk situasjon kan være slik: En hyggelig middag
først kanskje, greit nok med en potensiell leverandør,
men så får du invitasjon til en weekend med golf uten
noe faglig innhold. Hva da?
Og så får du tilbud om å låne feriestedet i Spania
gratis i to uker, Hvor står du da når du er ansvarlig
for å velge leverandør og vedkommende som du har
gjort deg til venn med og mottatt fordeler fra er en av
leverandørene?
Spørsmålet kan også formuleres slik: Vær bevisst på
gavens verdi: Når begynner en gave å medføre forpliktelser og påvirke vurderinger. Og hvilke motiver ligger
bak? Genuint vennskap? Eller er motivet noe annet?

Men i Norge er det jo vanlig å tenke at vi ikke har
tradisjon for korrupsjon, at det bare er noe som
finnes i land syd og øst for oss?
Det er riktig at vi i Norge ikke har en tradisjon hvor det
er forventet at offentlige ansatte skal smøres for å gjøre
jobben sin. Det er vi og mesteparten av den vestlige
verden befridd fra. Et viktig unntak er Hellas. En av
grunnene til krisen i Hellas i dag er faktisk all småkorrupsjonen kombinert med omfattende skatteunndragelser.
Så det viser jo til fulle hvor ille det kan gå.
Hvordan er egentlig korrupsjonsbildet i Norge?
Selv om den klassiske smøringen av offentlige tjenestemenn i Norge heldigvis nesten er helt fraværende har
vi allikevel våre utfordringer knyttet til korrupsjon i
større skala. Vi har nesten ikke småkorrupsjon, men til
gjengjeld mer alvorlige saker.
Det viser seg at vi har et større korrupsjonsproblem i
Norge enn vi liker å tro. De siste 20 årene har det vært
jevnt med saker. Hvordan det sto til før det er det lite
kunnskap om. Det var et noe mangelfull lovverk og få
saker. En teori er at korrupsjonsomfanget har økt basert
på økende internasjonalisering, økende velstand og mer
fokus på materielle verdier.

Og det er et faktum at korrupsjonssaker er vanskelig å
oppdage. Korrupsjon er en skjult form for kriminalitet,
den har jo i utgangspunktet ikke noe offer. Offeret
vet jo ikke hva som skjer, for eksempel hvis en ansatt
har tildelt et oppdrag til en leverandør fordi vedkommende har mottatt 200.000 er det jo ingen som vet
det. Leverandøren kan være både dyrere og dårligere,
men det kan skjules. Både den som bestikker og den
som mottar pengene har all interesse av å holde dette
hemmelig. Ofte er bestikkelsen gitt i kontanter, som
er vanskelig å spore, eller kan være satt inn på konto i
utlandet, eller bakt inn i opplegg som ser legitime ut.
Dette sammen med andre ting vi vet om korrupsjon i
Norge gjør oss sikre på at det er mørketall. Da jeg jobbet
i Økokrim fikk vi ganske mange tips om korrupsjon,
men uten håndfaste opplysninger var det ofte vanskelig
å komme noen vei med tipsene. Nøyaktig hvor mye
korrupsjon det er i Norge vet ingen, men la meg si det
sånn: Det er mer korrupsjon enn vi liker å tro. Vi er på
ingen måte uskyldsrene her på berget, selv om vi i internasjonal sammenheng kommer godt ut. De nordiske
landene og New Zealand er ansett å være landene i
verden med minst korrupsjon. Det eneste unntaket er
Island som ligger litt lenger ned på listen. Det skyldes
nok bank- og finanskrisen landet har vært igjennom.
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Korrupsjonssaker
fra norske kommuner
Hva vet vi om korrupsjon i kommunesektoren?
For det første har det vært noen saker. Vannverkssaken
er den mest kjente, men den var jo spesiell på mange
vis, med farmer i Afrika og det hele. Vi har jo Undervisningsbyggsaken som både var en stor korrupsjonssak
og tappesak (Undervisningsbygg og Neas ble tappet
for nesten 100 millioner kroner). Hadde vedkommende
ikke tatt ut pengene før nyttår for å spare skatt ville han
kanskje ha holdt i mange år til. Poenget er nemlig at når
du tar ut et stort pengebeløp før nyttår og setter det inn
igjen på nyåret går det ofte hvitvaskingsmelding til
Økokrim, da dette er et kjent modus for at beløpet ikke
skal oppgis av banken til skattemyndighetene,
og dermed gravde han sin egen grav.
Det var også en sak hvor en saksbehandler i plan og
bygningsetaten mottok verdier for ca. 162.000 kroner
som hjelp for at han behandlet en rekke saker for
betaleren. Mer alvorlig var saken i Bærum Kommune
hvor en fagansvarlig for kommunens bygningsmasse
ga familiemedlemmer og andre han kjente oppdrag.
Noen av oppdragene ble overfakturert eller fakturert
selv om de ikke var utført, og han mottok selv kickback
(betaling for å tildele dem oppdragene), dermed var det
korrupsjon.
Det ferskeste eksempelet er jo Unibuss-saken, som er
et transportselskap eid av Oslo kommune. Saken er ikke
rettskraftig for alle involverte, men flere på ledelsesnivå ble dømt for å mottatt bestikkelser fra den tyske
bussprodusenten MAN. To av de domfelte mottok til
sammen 6,8 millioner kroner i bestikkelser.
Dette viser jo at det at det faktisk har vært saker om
korrupsjon i norske kommuner og i kommunalt eide
selskaper. Kanskje risikoen er minst like høy i slike selskap.
En annen ting som er verdt å merke seg er at korrupsjonen ofte kombineres med annen svindel, slik som
overfakturering og andre former for tapping av midler.
For øvrig er det slik at i alle korrupsjonssakene i Norge
siden 2003 var offentlige tjenestemenn involvert i 60 %
av sakene, mens aktører i næringslivet var involvert i
80 % av sakene.
Og akkurat nå sitter en kommuneansatt fra Øvre
Romerike i varetekt, og har erkjent straffeskyld for
grov korrupsjon. Saken er ikke ferdig etterforsket,
men vedkommende har valgt å erkjenne mottak av
bestikkelser.
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På hvilke områder er korrupsjonsrisikoen størst
etter din oppfatning?
Grovt sett vil det alltid være en korrupsjonsrisiko knyttet
til innkjøp, enten det skjer via anbud eller ikke. Selv om
vi har et anbudsreglement som er med på å redusere
risikoen. Undersøkelser viser at det jevnlig foretas
innkjøp på tvers av reglene om anskaffelser, ofte av
hensyn til lokale leverandører. Dette øker risikoen for
korrupsjon. Uansett vil mistanker om uregelmessigheter
på sikt kunne svekke tilliten til at ting går riktig og
redelig for seg.

Transparency International Norge har samlet alle
korrupsjonsdommer i Norge for perioden 2003 til 2014.
Under følger sammendrag av noen av disse sakene:

Det er nok ved anskaffelser den største risikoen ligger.
Norske kommuner foretok anskaffelser for 160 milliarder
kroner i 2013.
Og så har vi selvsagt de sakene hvor tjenestemannen har
myndighet til å innvilge eller avslå, gjerne på skjønnsmessig grunnlag. Det kan være alle typer vedtak, typisk
eksempel er kanskje en byggesak. Erfaringen fra korrupsjonssaker viser at det trenger ikke å være den som er
formelt ansvarlig for et vedtak som bestikkes, det kan
også være fagspesialisten, den som lager grunnlaget
for vedtaket, og sitter på fagkompetansen. I mange
tilfeller vil det være vanskelig å overprøve fagpersonen.
Politikere har selvsagt også påvirkningsmyndighet basert
på de forskjellige rollene de har i styre og stell.
Planvedtak om arealdisponering kan ha stor økonomisk
betydning både for grunneiere og investorer. Man
kan også peke på tildeling av tilskudd og støtte.
Kommunene avgjør forhold som kan ha stor betydning
både for enkeltpersoner og for næringslivet. Har
kommunen ingen form for antikorrupsjonsprogram,
så løper kommunen en risiko. Og slik type risiko bør
reduseres. Historien har vist oss det.

Undervisningsbyggsaken
En tidligere eiendomssjef
i Undervisningsbygg i
Oslo kommune tappet
Undervisningsbygg og
Neas, hvor han tidligere
var avdelingsleder, for
nesten 100 millioner
kroner. I tillegg mottok
han 6,5 millioner kroner
i "utilbørlig fordel" fra
ulike firma som ble
tildelt oppdrag for
Undervisningsbygg. Han
ble dømt til fengsel i syv
år for grovt utroskap,
grov korrupsjon og dokumentfalsk. Vinningen ble
inndratt og han ble dømt
til å erstatte tapet Oslo
kommune var påført

Vannverkssaken
Tidligere direktør for
vannverk og renseanlegg i
Romerike tappet sammen
med sin sønn og noen
forretningsforbindelser
betydelige verdier fra de
to selskapene. Utbyttet
som ble tappet ut ble
annet brukt til å bygge
et privat jaktparadis
bestående av ni farmer
i Sør-Afrika. Direktøren
ble dømt til fengsel i syv
år og seks måneder, og
de faste eiendommene
i Sør-Afrika ble trukket
inn. Sønnen ble dømt til
fire år for grov korrupsjon og medvirkning.
Forretningspartnerne fikk
henholdsvis to år og ti
måneder og ti måneders
fengsel.

Plan- og bygningsetatsaken
En tidligere saksbehandler
i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune
behandlet en rekke saker
for foretakene til de
øvrige tiltalte i saken,
en arkitekt og to brødre.
Han mottok 12 000 kr
av arkitekten, og fikk
ettergitt gjeld ved bilkjøp på 150 000 kr fra
brødrene. Alle de tiltalte
ble dømt for korrupsjon.

Bærum kommunesaken
En tidligere fagansvarlig
for overflatebehandling
av Bærum kommunes
bygningsmasse, ga familiemedlemmer og andre
håndverkere oppdrag for
kommunen. Oppdragene
ble overfakturert eller
fakturert uten at de var
utført. Bærum kommune
ble ved dette tappet for
over 21 millioner kroner,
og den fagansvarlige
mottok selv betydelige
verdier. Han ble dømt til
fem år og seks måneder
for passiv grov korrupsjon, grov utroskap og
medvirkning til dokumentfalsk. Han måtte sammen
med fire av håndverkerne
betale Bærum kommune
erstatning på 16 millioner
kroner.

Unibuss-saken
Ved utgangen av 2012
tilsto to personer
korrupsjon i tilknytning
til Unibuss, og til
sammen 11 personer
er siktet, tiltalt eller
dømt per januar
2015. Salgsdirektøren
for en leverandør til
Unibuss tilsto at han to
ganger har arrangert
reiser for ansatte hos
Unibuss til VM i skiskyting i Rupholding.
Administrerende direktør
hos en annen leverandør
til Unibuss tilsto på sin
side å ved tre anledninger
ha betalt leiebil til
adm.dir. i Unibuss, til
en samlet verdi av over
17 000 kroner. Begge
disse tilståelsene har ført
til korrupsjonsdom.

Kilde: "Korrupsjonsdommer
i Norge 2003-2014"
Utgitt av Transparency
International Norge i 2015.
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"Det er Transparency International Norges inntrykk
at mange er villige til å risikere svært mye, både når
det gjelder straff og omdømmetap, for relativt lite".

Korrupsjon

Kilde: Transparency International Norge, 2015

mislighet

"Korrupsjon truer rettsstaten,
demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt
styresett, billighet og sosial
rettferdighet, vrir konkurransen,
hindrer økonomisk utvikling og
utgjør en fare for stabiliteten i
demokratiske institusjoner og
samfunnets moralske grunnlag".
Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon
(ETS nr. 173)

økonomisk
Definisjon:
Misligheter er "handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig fordel for seg
selv, virksomheten eller andre.

Undersøkelse fra TNS Gallup om korrupsjon i
kommuner, utført på oppdrag fra KS (2013):
• 4 av 10 oppgir at de kjenner til at noen i kommunen
er tilbudt utilbørlige fordeler det siste året, mest i
situasjoner knyttet til favorisering og omgåelse av
regelverk eller rutiner.
• Tilbud om utilbørlige fordeler forekommer oftest i
areal-, plan- og byggsektoren (30 prosent) og 		
i eiendom- og vedlikeholdssektoren (18 prosent).
• Undersøkelsen viser at henvendelser om 		
utilbørlig fordel erfaringsmessig oftest kommer 		
fra grunneiere/privatpersoner (37 prosent), og 		
fra næringsvirksomhet innen bygg og anlegg		
(24 prosent). Deretter følger annet (9 prosent), 		
konsulent/rådgiver (9 prosent), leverandører – 		
inventar/utstyr (9 prosent), leverandører – IT/		
data (5 prosent), bank/finansinstitusjon (2 prosent)
og leverandører – pensjon/forsikring (2 prosent) og
transportselskap (1 prosent).
Kilde: TNS Gallup og KS
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er en form for

Økonomiske misligheter og straffeloven
Korrupsjon (Strl. §§ 276 a,b,c) krever, mottar,
aksepterer, gir eller tilbyr en urettmessig fordel
– interne og eksterne misligheter
Underslag (Strl. §§ 255,256) tilegner seg en
løsøregjenstand han besitter, men som helt eller
delvis tilhører en annen – interne misligheter
Utroskap (Strl. §§ 275+276) forsømmer en annens
anliggender som han styrer eller har tilsyn med
– interne misligheter
Bedrageri (Strl. §§ 270,271) fremkaller, styrker eller
utnytter en villfarelse/bruk av uriktig eller ufullstendig
opplysning – eksterne misligheter

Misligheter skilles fra feil ved at den underliggende handlingen er tilsiktet".

Tyveri (Strl. §§ 257,258) borttar eller medvirker til å
bortta en gjenstand som helt eller delvis tilhører en
annen – eksterne misligheter

Kilde: Riksrevisjonen

Kilde: Riksrevisjonen, lovdata.no

Kort om korrupsjonsbestemmelser
Straffeloven § 276 a:
For korrupsjon straffes den som
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et
tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling,
verv eller oppdrag, eller
b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning
av stilling, verv eller oppdrag. Med stilling, verv eller
oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller
oppdrag i utlandet. Straffen for korrupsjon er bøter
eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på 		
samme måte.
Straffeloven § 276 b:
Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år.
Medvirkning straffes på samme måte. Ved avgjørelsen av
om korrupsjonen er grov skal det blant annet legges vekt
på om handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig
tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige

tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, om
den har gitt betydelig økonomisk fordel, om det forelå
risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art,
eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger,
utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig
årsregnskap.
Straffeloven § 276 c:
For påvirkningshandel straffes den som
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et
tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen
av stilling, verv eller oppdrag, eller
b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke
utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Med stilling,
verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling,
verv eller oppdrag i utlandet. Straffen for påvirkningshandel er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning
straffes på samme måte.
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Hva gjør
		 norske kommuner?
En ny undersøkelse tar pulsen
på hvordan norske kommuner
arbeider med å forebygge
korrupsjon, og hvilke tiltak som
iverksettes.

Om artikkelforfatteren
Terese Steinsrud Granheim tgranheim@deloitte.no
er skatterådgiver i Deloitte Advokatfirma i Oslo, og
arbeider med Tax Compliance for deltakerlignede
selskaper og aksjeselskaper. Hun skrev masteroppgave
om korrupsjonsforebygging som en del av økonomistudiet.
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I

spørreundersøkelsen, som er utført i 2014 blant
142 kommuner, svarer 83 % av kommunene at de
har iverksatt ulike former for det de definerer som
korrupsjonsforebyggende tiltak.

Hvorfor arbeider kommunene med
korrupsjonsforebygging?
Ett av funnene fra spørreundersøkelsen er at den
vanligste utløsende årsaken til kommunenes korrupsjonsforebyggende tiltak er ønsket om et godt renommé
(rundt 60 % svarte dette). Andre sentrale årsaker som
oppgis er regulatoriske krav og korrupsjonssaker omtalt
i media. Kun én av fem respondenter i undersøkelsen
oppgir tilfeller av misligheter i egen kommune som årsak
til at de har startet korrupsjonsforebyggende arbeid.
17 % av respondentene i undersøkelsen oppgir at de
ikke arbeider med korrupsjonsforebygging, av disse
oppgir nesten halvparten at årsaken er at de er usikre på
hvilke tiltak som bør settes inn. Flere kommuner svarer
at de ikke ser behov for å gjøre tiltak, at det ikke er noe
problem eller at de er usikre på hvordan man setter i
gang tiltak.
Hvorvidt kommunene iverksetter korrupsjons-

forebyggende tiltak og hvor mye ressurser som legges
inn i dette arbeidet, vurderes gjerne ut ifra kommunenes
kost/nytte-perspektiv. Martinez-Vazques m.fl. (2007)
peker på at det kan være kostbart å iverksette tiltak mot
korrupsjon og derfor bør de ulike tiltakene vurderes
opp mot nytten av å redusere antall korrupsjonstilfeller.1
For en mest mulig effektiv forebygging bør også
risikoområder analyseres (Olsen 2007).2
Hvordan forebygger kommunene korrupsjon?
Transparency International og KS anbefaler i sin håndbok
i antikorrupsjon, "Beskytt kommunen!", at kommuner
gjennomfører en risikovurdering for å kartlegge
risikoområder, slik at korrupsjonsforebyggende tiltak kan
rettes spesielt mot disse områdene. Av kommunene som
besvarte undersøkelsen svarer imidlertid bare én av tre at
de har gjort en slik risikovurdering.
Det vanligste korrupsjonsforebyggende tiltaket som
oppgis av respondentene er innføring eller revidering
av etiske retningslinjer som omhandler korrupsjon.
Nesten 90 % av kommunene som arbeider med
korrupsjonsforebygging oppgir at de har gjort et slikt
arbeid med etiske retningslinjer. Andre korrupsjonsforebyggende tiltak som oppgis er forbedret

Artikkelen på 15 sekunder
Artikkelen viser hovedtrekkene
fra en undersøkelse
gjennomført i 2014, som
kartlegger norske kommuners
korrupsjonsforebyggende arbeid,
blant annet hva som påvirker
kommuner til å iverksette
korrupsjonsforebyggende tiltak,
hvilke tiltak som settes i verk
og hvordan kommuner sikrer
etterlevelse av nye krav og
rutiner.

1. Martinez-Vazquez, Arze
del Granado og Boex 2007.
Fighting corruption in the
public sector, Amsterdam:
Elsevier
2. Anders Berg Olsen. 2007.
Økonomisk kriminalitet
– Avdekking, granskning
og forebygging. Oslo,
Universitetsforlaget.
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internkontroll, reviderte rutiner for fakturaanvisning,
stikkprøver av fakturabehandling, systematisk
dilemmatrening og liste over gråsoner. Undersøkelsen
viser at det er store variasjoner når det gjelder hvilke og
hvor mange korrupsjonsforebyggende tiltak de ulike
kommunene har iverksatt.

3. Anders Berg Olsen. 2007.
Økonomisk kriminalitet
– Avdekking, granskning
og forebygging. Oslo,
Universitetsforlaget.

I tillegg til oppfølging når det avdekkes korrupsjonstilfeller, bruker mange kommuner jevnlig ulike
kontrollrutiner, som for eksempel sjekklister. Over
en tredjedel av kommunene som arbeider med
korrupsjonsforebygging oppgir at de har etablert en
varslingstelefon eller andre former for varslingssystem
ved mistanke om korrupsjon.

Etterlevelse
Olsen (2007) peker på at det er viktig at kommunene
ikke bare iverksetter korrupsjonsforebyggende
tiltak, men også sikrer at nye tiltak blir fulgt opp og
gjennomført i henhold til intensjonen.3 For å sikre
etterlevelse kan kommunen for eksempel tilby opplæring
av ansatte og iverksette kontrollrutiner for å sikre at
tiltak gjennomføres. Undersøkelsen viser at opplæring
vanligvis foregår ved hjelp av informasjonsmøter,
men det blir også benyttet blant annet brosjyrer, kurs,
dilemmatreninger og diskusjoner, samt gjennomgang
av etiske retningslinjer.

Korrupsjonsforebygging er en kontinuerlig prosess,
og det kan være hensiktsmessig å foreta løpende
vurderinger av de korrupsjonsforebyggende
tiltakene som gjøres (Olsen 2007). Behovet for
korrupsjonsforebygging i kommunen kan endre seg på
kort tid. Hele 75 % av kommunene som arbeider med
antikorrupsjon svarte at de hadde endret eller iverksatt
nye tiltak for ett år siden eller mindre. Dette kan tyde
på at kommunene vurderer det forebyggende arbeidet
underveis og er bevisst at behovene kan endre seg og
må tilpasses nye risikoområder.

Vanlige korrupsjonsforebyggende tiltak (N=119)
Mellomstor

Stor

Samlet

Innført/revidert etiske retningslinjer som
omhandler korrupsjon

82 %

91 %

93 %

88 %

Deltakelse i korrupsjonsforebyggende nettverk

5%

22 %

53 %

20 %

Deltakelse i antikorrupsjonskampanje rettet
mot kommunens ansatte

0%

2%

13 %

3%

Forbedret internkontroll

77 %

83 %

93 %

82 %

Laget liste over gråsoner

3%

6%

7%

5%

Formidlet rutiner internt

79 %

69 %

93 %

76 %

Revidert rutiner for fakturaanvisning

64 %

57 %

53 %

59 %

Stikkprøver av fakturabehandling

44 %

43 %

53 %

45 %

5%

15 %

53 %

17 %

13 %

18 %

13 %

16 %

Annet

Kommunestørrelser
Liten: 0 – 4999 innbyggere.
Mellomstor: 5000 – 39 999 innbyggere.
Stor: 40 000 innbyggere eller flere.
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Utløsende årsaker til iverksetting av korrupsjonsforebyggende tiltak i norske kommuner (N=119)
Liten

Systematisk dilemmatrening

Fakta
Spørreundersøkelsen om korrupsjonsarbeid i
norske kommuner ble gjennomført som en del av
Granheims masteroppgave ved Handelshøyskolen
i Trondheim. Oppgaven tok utgangspunkt
i hovedproblemstillingen "Hvordan utfører
norske kommuner sitt korrupsjonsforebyggende
arbeid?". Oppgaven kartla og belyste bl.a.
hvilke tiltak kommunene benytter i sitt
korrupsjonsforebyggende arbeid, samt årsaker
til at tiltak iverksettes. Spørreundersøkelsen
ble gjennomført våren 2014. Samtlige norske
kommuner ble forespurt om å delta. 142
kommuner (33 %) besvarte undersøkelsen.

Liten

Mellomstor

Stor

Samlet

Tilfeller av misligheter

18 %

18 %

27 %

19 %

Ser at andre kommuner gjør det

10 %

14 %

20 %

13 %

Ønsker et godt renommé

67 %

52 %

67 %

59 %

Forespørsel/henvendelse fra ansatte

10 %

6%

7%

8%

Korrupsjon omtalt i media

36 %

31 %

60 %

36 %

Regulatoriske krav

44 %

31 %

67 %

39 %

Annet

23 %

34 %

47 %

32 %

Årsaker til at kommuner ikke setter inn korrupsjonsforebyggende tiltak (N=23)
Liten

Mellomstor

Stor

Samlet

Ser ikke behov for det/det er ikke noe problem

15 %

3%

7%

39 %

Det er for tidkrevende

5%

2%

0%

13 %

Kostnaden er større enn nytten (kost/nytte)

3%

0%

0%

4%

Usikker på hvilke tiltak som bør gjøres

18 %

3%

7%

43 %

Usikker på hvordan man setter i gang tiltak

5%

3%

7%

22 %

Annet

5%

5%

0%

22 %
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Korrupsjonsbekje mpelse
i kommuner

Avdekking av korrupsjonssaker i kommuner og medfølgende
omdømmetap kan få store konsekvenser for tilliten til
kommunens folkevalgte og ansatte. Det er derfor viktig å sikre
tilstrekkelig bevissthet rundt mislighets- og korrupsjonsutfordringer.

I

tillegg til økt oppmerksomhet rundt korrupsjon
i samfunnet, har det de siste årene vært en
innstramming i krav og regelverk, parallelt med økt
fokus på håndheving og overvåking for å redusere
korrupsjon. Kommuner er avhengige av tillit og de
forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Blant
annet har kommunen en svært viktig rolle som innkjøper
av varer og tjenester. Å bli tatt for korrupsjon, eller selv
"bare" være mistenkt for korrupsjon, kan føre til alvorlig
tap av tillit og omdømme for både kommunen og
involverte parter.
Kommunenes antikorrupsjonsarbeid
Avdekkingen av flere større korrupsjonssaker i
kommune-Norge har bidratt til å aktualisere fokuset
på antikorrupsjonsarbeid i kommunal sektor.
Flere ulike verktøy kan tas i bruk for å teste om
kommunens egenkontroll bidrar til å forhindre og
avdekke korrupsjon. For kommuner som ønsker å
øke sitt fokus på antikorrupsjon og videreutvikle sitt
antikorrupsjonsarbeid kan det blant annet være aktuelt å:
• Sørge for at kommunen har et tydelig verdigrunnlag
som aktivt benyttes, og som folkevalgte og ansatte
har god kjennskap til
• Undersøke om det er etablert tilstrekkelige etiske
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

retningslinjer for å oppnå ønsket bevissthetsnivå 		
rundt korrupsjon og andre misligheter
Gjennomføre risikoanalyser for å identifisere hvilke
uønskede hendelser som kan inntreffe og potensielle
høyrisikoområder for korrupsjon i kommunens arbeid
Vurdere å endre eksisterende, eller utarbeide nye,
rutiner og retningslinjer på bakgrunn av identifiserte
risikoer
Undersøke om internkontrollsystemet er 		
organisert hensiktsmessig for å forhindre og 		
avdekke uregelmessigheter, og deretter eventuelt
gjøre nødvendige justeringer av 			
internkontrollsystemet
Ta stikkprøver av høyrisiko-transaksjoner
Kontrollere transaksjoner for å avgjøre om 		
korrupsjonskontrollene er effektive
Ha et varslingssystem. Det vil si retningslinjer for, og
rutiner ved, rapportering av funn eller mistanker til en
spesifisert instans i kommunen
Etablere en strategi for anskaffelser
Inkludere klausuler som omhandler korrupsjon i 		
kontrakter
Gjennomføre opplæring av folkevalgte og		
ansatte, herunder vise til erfaringer fra tidligere 		
korrupsjonssaker i kommuner

Artikkelen på 15 sekunder:
I denne artikkelen går vi gjennom noen sentrale grep for å forebygge og forhindre
korrupsjon, og presenterer noen teknikker for å avdekke korrupsjon dersom det
skulle forekomme. Kommunens egenkontroll og evne til etterlevelse av nye krav
kan bidra til å redusere risikoen for brudd på korrupsjonslover og –regler. Videre
vil bred erfaring og kompetanse med antikorrupsjonsarbeid heve kommunens
robusthet overfor utilbørlige påvirkningsforsøk og misligheter i tillegg til å redusere
sannsynligheten for korrupsjonssaker. I artikkelen peker vi på sentrale risikofaktorer,
og presenterer noen "røde flagg".

• Vurdere om det er behov for kompetanseheving når
det gjelder organiseringen av antikorrupsjonsarbeid
• Identifisere og/eller etablere kontroller 			
som for eksempel risikobaserte fullmakter og 		
godkjenningsnivåer, og rapportere om særskilte 		
utgifter
• Utarbeide godkjenningsprosess av nye leverandører
og sikre betalinger til leverandører
• Gjennomføre en bakgrunnssjekk av 			
samarbeidspartnere og underleverandører
Iverksetting av ett eller flere slike tiltak vil bidra til
at kommunene bringes nærmere ledende praksis
i antikorrupsjonsarbeid. For å oppnå dette er det
også viktig at kommunen tydelig delegerer ansvaret
i forbindelse med implementering og etterlevelse
av antikorrupsjonstiltakene. Det vil samtidig være
hensiktsmessig med en helhetlig vurdering og
prioritering av tiltakene basert på de spesifikke
utfordringer den enkelte kommune står overfor.
Både regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, juridisk
og strategisk kompetanse kan bidra med å avdekke
risikoområder slik at antikorrupsjonstiltakene blir
så effektive og treffsikre som mulig. Tilstrekkelig
kompetanse i antikorrupsjon vil bidra til å sikre at
kommunen får på plass robuste system og kontroller
tilpasset kommunens faktiske behov. En slik helhetlig
innsats vil være et viktig bidrag i bekjempelsen av
korrupsjon og andre misligheter i forbindelse med
forvaltning av fellesskapets verdier.

Antikorrupsjonsarbeid basert på risikovurdering
For å sikre hensiktsmessig ressursinnsats i antikorrupsjonsarbeidet er det viktig å forstå hvilke
aktiviteter som har høy iboende risiko, kjenne til hvilke
system og rutiner kommunen allerede har etablert
mot høyrisiko-aktiviteter, herunder en vurdering av
hvor "modne" systemene er, og inneha kjennskap til
organiseringen av kommunen.

Retningslinjer og prosedyrer bør forene kommunens
strategiske behov med eksisterende antikorrupsjonskrav.
Videre er det viktig at retningslinjer og prosedyrer som
kommunen har etablert blir implementert og formidlet
internt for å sikre etterlevelse.

En grundig og risikobasert tilnærming til antikorrupsjonsarbeid fører til mer treffsikre tiltak og
bedre resultater. En risikovurdering innebærer ofte
en gjennomgang av eksisterende retningslinjer og
prosedyrer, analyse av kvalitative og kvantitative
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Fakta
Riksrevisjonen omtaler røde flagg som "hendelser
eller signaler som indikerer at det foreligger
høy risiko for misligheter innenfor det valgte
mislighetsrisikoområdet i virksomheten mv".
For å oppdage røde flagg er det viktig å vite hva
man skal se etter og aktivt lete. Enkeltstående
identifiserte røde flagg kan ikke konkludere at
misligheter er utført, men de kan være nyttig for
å blant annet sikre riktig ressursallokering til felt
som kan trenge mer fokus.

risikofaktorer, kartlegging av mulighetene for brudd på
antikorrupsjonstiltak, og en vurdering av sannsynligheten
for og konsekvensene av identifiserte korrupsjonsrisikoer.
Kvalitative risikofaktorer knyttet til korrupsjon kan
være:
• Tidligere korrupsjonssak innenfor det aktuelle 		
tjenesteområdet i kommunen eller i andre kommuner
• Funn avdekket i tidligere kontroller av transaksjoner,
revisjoner, undersøkelser og varslingskanaler
• Påviste mangler og svakheter i internkontrollen
• Ansattes kunnskap og bevissthet
• Mulig eksponering eller mistanke ved bruk 		
av tredjeparter, inkludert byråer og profesjonelle 		
tjenesteleverandører, samarbeidspartnere og deres
entreprenører og underleverandører
• Komplekse organisasjonsstrukturer, uoversiktlige 		
autorisasjonsmatriser og nylige endringer i ledelsen
eller tjenesteområdenes sammensetning
Kvantitative risikofaktorer knyttet til korrupsjon kan
være:
• Størrelsen på, og antall, transaksjoner i kommunen
• Antall og størrelsen på transaksjoner med 		
leverandører
• Utbetalinger til tredjeparter
• Generelle og administrative kostnader som ikke 		
knytter seg til varelager
• Avvik mellom budsjetterte og faktiske kostnader
• Avvik i tids- og kostnadsrapportering og 		
reiseregninger
Risikovurderinger er mer enn bare formler. Både
kvalitative og kvantitative risikofaktorer bør inkluderes
for å håndtere korrupsjonsrisiko. En helhetlig vurdering
av organisasjonens program for korrupsjonsbekjempelse
bør utføres periodisk og ved vesentlige endringer i
organisasjonen eller i det regulatoriske miljøet.
Gjennom blant annet revisjon og risikovurderinger kan
det avdekkes tilfeller av korrupsjon, misligheter og/eller
vesentlige risikoområder for kommunen. Slike funn bør
rapporteres til kommuneledelse, kontrollutvalg og/eller
kommunestyret siden dette er viktige beslutningstakere
av hvordan antikorrupsjonsarbeidet bør justeres.
Mangler og svakheter i systemet bør korrigeres, særlig i
de tilfeller hvor ansatte ikke kjenner til, eller misforstår,
organisasjonens retningslinjer når det gjelder korrupsjon
og misligheter. Områder der mangler og svakheter er
avdekket bør overvåkes nøye.
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Viktigheten av testing
Kontrolltesting kan bekrefte om kontroller og
prosesser rettet mot korrupsjon virker etter
hensikten. Spisskompetanse og erfaring med
testing og antikorrupsjonsarbeid vil være verdifullt
for å sikre helhetlig forståelse av hva som bør
testes, hva resultatene betyr og hvordan man skal
følge opp eventuelle mangler i det eksisterende
antikorrupsjonssystemet.
Test av transaksjoner med høy risiko og/eller som
mangler kontroller, og påfølgende evaluering av hvorvidt
regelverk for antikorrupsjon etterleves, bør blant annet
involvere følgende områder:
• Anskaffelsesprosesser
• Utbetalinger i forbindelse med kjøp av varer og tjenester
• Utvalgte hovedbokkontoer som f.eks. gaver, private
bidrag, reiseutgifter og representasjon
• Vedtak fattet av kommunen, for eksempel knyttet til
tillatelser, lisenser og bidrag
• Transaksjoner til leverandører som inkluderer 		
provisjoner, gebyrer og refusjoner
• Godkjenningsprosessen av endringsmeldinger fra
leverandører i pågående prosjekter
• Avtaler og kontrakter med forretningspartnere, og
lojalitetsnivået til inngåtte rammeavtaler
• Kontoutskrift og avstemminger for bankkontoen
• Kasse/kontanthåndtering
Identifisering av relevant informasjon er viktig ved
planlegging og gjennomføring av transaksjonstesting.
Deloitte har ved flere anledninger bistått ved å
gjøre strategiske utvalg for ytterligere gjennomgang
og kontroll, basert på kriterier som for eksempel
beløpsstørrelse, betalingsfrekvens, konto- og
transaksjonsbeskrivelse, leverandør- og kundeforhold
eller leverandørens bransje og omdømme.
Teknologiske verktøy
Risikovurdering og påfølgende testing kan være
ressurskrevende. Organisasjoner kan imidlertid bruke
teknologi til å identifisere eventuell korrupsjonsrisiko og
uregelmessigheter på en effektiv måte. Gjennom bruk
av elektroniske filtre som fanger opp uregelmessigheter
og spesialtilpassede søk kan man undersøke data og
identifisere potensielle høyrisikotransaksjoner, også
når dataomfanget er stort og komplekst. På denne
måten kan man lettere benytte organisasjonens store
og kanskje også tungvinte databaser til å avdekke
korrupsjon og andre misligheter.

Bedre oppfølging (monitorering) og kontroller kan
bidra til å identifisere "røde flagg", som for eksempel
overdreven pengebruk på underholdning eller
representasjon, reiser og diettpenger, engangsbetalinger
eller kontantbetalinger. (Se boks for eksempler på "røde
flagg" i offentlige anskaffelser.)
Spørreundersøkelser knyttet til risikoområder for
korrupsjon kan også benyttes for innhenting av kvalitativ
informasjon. Informasjonen kan deretter brukes til å
bekrefte/avkrefte observasjoner og identifisere nye
risikoer. Slike undersøkelser bør inkludere informasjon fra
f.eks. leverandører og kunder, ikke avgrenses til ansatte.
Konklusjon
Ved korrupsjonsbekjempelse er det viktig å både
gjennomføre forebyggende tiltak og å sikre avdekking
av eventuelle brudd på krav, regelverk og etiske
retningslinjer. Har kommunen tilgang til riktig
kompetanse, kan dette bidra til målrettet innsats, mer
treffsikre og relevante retningslinjer og prosedyrer,
samt et bedre tilpasset rammeverk for risikovurdering.
Et slikt arbeid vil også bidra til økt kvalitet på
internkontrollsystemet i kommunen generelt.
Antikorrupsjonsarbeidet kan som nevnt omfatte
et bredt spekter av metoder, og inkludere både
kvantitative og kvalitative kilder. En evaluering av
antikorrupsjonsarbeidet bør minst gjennomføres årlig,
for å innarbeide nye regulatoriske krav, erfaringer og
beste praksiser.
Deloitte har bred erfaring med å bistå i innføring
av antikorrupsjonsprogram, gjennomføring av
risikovurderinger, etablering og implementering av
antikorrupsjonstiltak og transaksjonstesting. Dersom
kommunen benytter ekstern kompetanse i arbeidet, er
det viktig at kommunen likevel er aktivt involvert, slik at
man sikrer relevans, forankring og etterlevelse av de nye
systemene.

Noen få utvalgte eksempler på røde flagg:
• Ansatte som driver næringsvirksomhet rettet 		
mot kommunen
• Å tilby, gi eller motta gaver eller andre 		
fordeler
• Uklar fullmaktstruktur og/eller mye makt 		
konsentrert rundt en eller få personer
• Fakturaer og betalinger som avviker fra det 		
normale
• Uklare eller mangelfulle avtaler med 		
leverandører
• Uregelmessigheter ifm. anskaffelsesprosessen 		
som f.eks. skreddersydde anbud

Om artikkelforfatterene
Albert Wolders awolders@deloitte.no er direktør
og nasjonal tjenesteleder for antikorrupsjonstjenester
i Deloitte Norge. Han har ledet mange internasjonale
granskninger, antikorrupsjons- og revisjonsoppdrag i
over 50 land og bistått mange norske selskaper med å
etterleve internasjonale compliance krav som FCPA, UK
Bribery Act og World Bank Integrity Compliance. Albert
har internasjonale sertifiseringer i internrevisjon, AntiFraud, Anti-hvitvasking, Antikorrupsjon og risikostyring.
I tillegg er han er styremedlem av The Association of
Certified Fraud Examiners (ACFE) i Norge og medlem
av granskningsfaggruppen i Norges Interne Revisorers
Forening (NIRF).
Merete Solheim Larsen melarsen@deloitte.no er
konsulent i Deloitte. Hun er utdannet siviløkonom ved
NHH, skrev masteroppgave om konsekvensene av
korrupsjon og arbeider i Deloitte med antikorrupsjon,
internkontroll, risikovurdering og selskapskontroll.
Merete holder også kurs i antikorrupsjonsarbeid for
norske kommuner.
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Artikkelen på 15 sekunder
En evaluering Deloitte har gjennomført viser
at kontrollutvalg er viktig for den kommunale
egenkontrollen, og at gjennomførte forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller bidrar til læring
og forbedring i forvaltningen. For å velge de
riktige prosjektene må utvalget gjennomføre en
overordnet analyse som identifiserer områder i
kommunen med størst risiko for feil og mangler.

Kontrollutvalget
– de folkevalgte
kontrollørene
Om artikkelforfatteren
Birte Bjørkelo
bbjorkelo@deloitte.no
er director i Deloitte.
Hun har bred erfaring
med forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll og
arbeid med kommunal
egenkontroll.

Kontrollutvalget er en viktig del av
kommunens egenkontroll. Deloitte
har gjennomført en evaluering av
kontrollutvalgets rolle og hvilke
effekter kontrollutvalgets arbeid har
for læring og forbedring i kommunal
forvaltning. Denne artikkelen
oppsummerer noen av funnene i
evalueringen.

D

et er snart kommunevalg og nytt kommunestyre1 skal settes sammen. Etter valget skal
kommunestyret velge kontrollutvalg, som
skal føre løpende tilsyn med forvaltningen på
vegne av kommunestyret.
Kommunal egenkontroll
Deloitte har gjennomført en evaluering av kontrollutvalgenes rolle på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Evalueringen viser at
kontrollutvalgene i all hovedsak fungerer godt.
Den kommunale egenkontrollen er den kontroll som
kommunens selv utfører overfor egen virksomhet.
Egenkontrollen består i hovedsak av to kontrollinjer;
rådmannens internkontroll og kontrollutvalgets ansvar
for kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret.
Begge disse kontrollinjene har fått økt oppmerksomhet
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de siste årene. Kommunene har fått flere oppgaver, og
kompleksiteten i den kommunale organiseringen har
økt. Dette gir behov for bedre kommunal egenkontroll.
Det har blitt iverksatt en rekke initiativ for å styrke den
kommunale egenkontrollen de siste årene. Ett av disse
initiativene er Kommunelovutvalget, som skal foreta
en helhetlig gjennomgang av kommuneloven, og
som er bedt om å se spesielt på tiltak for å styrke den
kommunale egenkontrollen. For å få mer informasjon
om status og utfordringer på dette har Deloitte, på
oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en nasjonal evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.
Krav om kontrollutvalg
I ny kommunelov av 1992 ble det stilt krav om at
alle kommuner skal ha et kontrollutvalg. Bakgrunnen
for kravet var blant annet erkjennelsen av at den

1. Når vi i denne artikkelen
refererer til kommune og
kommunestyre omfatter
dette også fylkeskommune
og fylkesting.
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Kommunestyret

Politiske utvalg
Rådmann
• Regnskap
• Kommunal forvaltning og drift
• Eierskapsforvaltning
Kontrollutvalget

Løpende tilsyn

Kommunale foretak
Selskap
• Aksjeselskap (AS)
• Interkommunale selskap (IKS)

Forvaltningsrevisjon i tall
Evalueringen viser at de fleste
kontrollutvalg gjennomfører 1-2
forvaltningsrevisjonsprosjekter i
året. Det er stor variasjon mht.
omfang, tema og kvalitet
Vi anslår at det ble bestilt 750
unike forvaltningsrevisjoner i
2013.
20 % av utvalgene har minst
ett av de tre siste årene ikke
gjennomført forvaltningsrevisjon
2 % av utvalgene har ikke
gjennomført forvaltningsrevisjon
i den treårsperioden som ble
undersøkt.
10 % av utvalgene mener de
ikke gjennomfører tilstrekkelig
med forvaltningsrevisjon til å
ivareta utvalgets kontrollansvar.
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kommunale virksomheten hadde økt i omfang og
kompleksitet og at det var behov for bedre kontroll av
forvaltningen. Kontrollutvalget skulle være kommunestyrets kontrollorgan, og fikk ansvar for å gjennomføre
løpende tilsyn med forvaltningen på kommunestyrets
vegne. Samtidig ble det lagt vekt på at kontrollutvalget
ikke bare skulle sørge for at det ble gjennomføre
tradisjonell regnskapsrevisjon, men at en større del
av kontrollressursene skulle brukes på å kontrollere
måloppnåelse og effektivitet i forvaltningen (Ot.prp.
nr. 70 2002-2003). For å ivareta dette perspektivet ble
også forvaltningsrevisjon og selskapskontroll lagt til som
lovpålagte oppgaver for kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Det er et lovpålagt krav at kontrollutvalgene skal sørge
for at det gjennomføres "årlig" forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av om
kommunen etterlever regelverk, oppnår mål og har en
effektiv ressursbruk. Sentrale tema for forvaltningsrevisjon kan for eksempel være om kommunen sørger for at
barnevernstjenesten utøver sine oppgaver i samsvar med
lovkrav, om kommunen har en god økonomistyring, om
kommunen har en god og kostnadseffektiv organisering
av eldreomsorgen, om skolebarna i kommunen får en
grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven,

om lov om offentlige anskaffelser overholdes m.v.
Forvaltningsrevisjoner gjennomføres av et revisjonsselskap, enten i form av egen kommunal eller interkommunal revisor, gjennom en fast avtale med et
privat selskap eller gjennom å lyse ut hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt i markedet.
Selskapskontroll er en annen lovpålagt aktivitet som
kontrollutvalget skal påse at gjennomføres. Også
selskapskontroller gjennomføres gjerne av revisor.
I selskapskontroller undersøker man hvorvidt
kommunens eierstyring av selskapet skjer i samsvar
med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Selskapskontroll kan også omfatte forvaltningsrevisjon
av enkeltselskap. Sentrale spørsmål som her ofte svares
på er om selskapene opptrer i samsvar med kommunens
(eiers) føringer og om selskapene drives i samsvar med
sentrale krav i regelverket og i samsvar med krav til
forsvarlig økonomistyring.
Evalueringen som Deloitte har gjennomført viser at flere
kommuner har begrenset budsjett, at det er vanskelig
å få gjennomført årlig forvaltningsrevisjon, og at
antallet selskapskontroller i valgperioden er lavt. Med et
begrenset budsjett, og få gjennomførte kontroller, er det

avgjørende at de kontroller som gjennomføres/ bestilles
av kontrollutvalget er treffsikre og gjøres på områder
hvor risiko for feil og mangler i forvaltningen er størst.
Dette vil føre til best mulig bruk av kontrollutvalgets
ressurser, samt føre til mest mulig verdi for forvaltningen
som blir revidert.
Overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse
Det kan være utfordrende å vite hvilke områder og
eventuelt selskap kontrollutvalget bør prioritere å
kontrollere når utvalget skal bestille forvaltningsrevisjoner (enten av virksomhet eller av eierskapene).
I starten av hver valgperiode skal kontrollutvalget
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll for fireårsperioden.
For å identifisere de viktigste prosjektene skal planene
baseres på en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse
av kommunens virksomhet og eierskap. Formålet er
å identifisere områder hvor det er vesentlig risiko for
feil og mangler i forvaltningen og hvor det derfor bør
gjennomføres forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Det er etablert få føringer for hvordan slike overordnede
risiko- og vesentlighetsanalyser skal gjennomføres, og
evalueringen som Deloitte har gjennomført viser at selv
om de fleste kontrollutvalg utarbeider en slik analyse,
varierer både formen og kvaliteten på analysene.
Det er også flere som tar til orde for at overordnet risikoog vesentlighetsanalyse må gjennomføres oftere enn
hvert fjerde år, og at planene må rulleres minst én gang i
valgperioden, ettersom risikobildet i kommunen endres.
Flere av kommunene som er undersøkt i evalueringen
opplyser at de rullerer arbeidet i løpet av valgperioden,
noe også vi mener er hensiktsmessig.
Bruk av overordnet analyse
Evalueringen viser at de mest vesentlige risikoområdene
påpekt i overordnet analyse i stor grad munner ut i
faktiske prosjekt. Etter vår oppfatning understreker dette
viktigheten av at overordnet analyse har tilstrekkelig
kvalitet til å identifisere områdene i kommunen med
størst risiko for feil og mangler.
Deloittes evaluering viser videre at overordnet analyse
ofte avdekker flere risikoforhold enn kontrollutvalget
har budsjett til å undersøke ved hjelp av forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. I slike tilfeller kan det være
hensiktsmessig for kontrollutvalgene å iverksette andre
og mindre ressurskrevende kontrollaktiviteter for å følge

Tips til overordnet analyse
Deloitte har lang erfaring med å gjennomføre
overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse for
kontrollutvalg i en rekke kommuner. Vår erfaring
er at det er viktig at analysen:
- dekker alle kommunale tjenesteområder
- involverer et bredt spekter av aktører fra
administrasjonen, politisk nivå, revisjonen,
kontrollutvalgssekretariatet og kontrollutvalget.
Både intervju og spørreundersøkelse kan benyttes.
Bred involvering bidrar til å sikre et godt
informasjonsgrunnlag og identifisering av
sentrale risikoområder, slik at kontrollutvalget
har et godt beslutningsgrunnlag når de skal
velge prosjekt. Bred involvering vil også forankre
kontrollutvalgets arbeid i folkevalgte organ og i
administrasjonen.

opp de avdekkede risikoområdene. Evalueringen viser
for eksempel at flere kontrollutvalg har god erfaring
med å invitere rådmannen til å gi utvalget en orientering
om et område der det gjennom overordnet analyse
er avdekket særlig risiko. I mange tilfeller vil også
rådmannen kunne følge opp de risikoer som er avdekket
uten ytterligere kontroller fra utvalget.
Evalueringen viser videre at i overkant av en tredjedel
av kommunene benytter rådmannen kontrollutvalgets
overordnede analyse i administrasjonens eget internkontrollarbeid. Det er særlig rådmennene som ble involvert
i arbeidet med overordnet analyse som benytter overordnet analyse i kommunens internkontrollarbeid.
Evalueringen viser også at involvering av rådmenn i de
overordnede analysene synes å bidra positivt når det
gjelder administrasjonens oppfatning av lærings- og
kontrolleffekten av forvaltningsrevisjoner.
Har kontrollene effekt?
Evalueringen viste at de overordnede risikoanalysene
er viktige for valg av hvilke forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller som skal gjennomføres. Men det
viktigste spørsmålet er gjerne om de valgte kontrollene
har en effekt? Fører forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller til bedre kontroll med forvaltningen?
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Forvaltningsrevisjon kan bidra til både økt kontroll,
læring og forbedring i den kommunale organisasjonen,
noe som også understrekes av departementet.
"Etter departementets oppfatning er forvaltningsrevisjon
et nyttig virkemiddel i kommunestyrets kontroll og
tilsyn med forvaltningen. Denne typen undersøkelser
gir de folkevalgte i kommunen informasjon om administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i
kommunestyret. Forvaltningsrevisjon kan virke som
en kontrollmekanisme mellom kommunestyret og
det øvrige forvaltningsapparatet, og i tillegg ha
læringseffekter."
For å sikre læring og forbedring er det særlig viktig at
resultatene fra forvaltningsrevisjonen følges opp av
forvaltningen. Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak på bakgrunn av forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll følges opp. De aller fleste forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller konkluderer med at
det eksisterer avvik eller forbedringsområder, og det

utledes et sett av anbefalinger basert på disse konklusjonene. Disse anbefalingene blir i all hovedsak vedtatt av
kommunestyret. Evalueringen viser også at disse anbefalingen i stor grad blir gjennomført av forvaltningen,
selv om det ikke alltid skjer innen de frister som er gitt.
Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller har dermed
en vesentlig innvirkning på forbedringsarbeidet i forvaltningen, noe også kontrollutvalgslederne gir uttrykk for i
evalueringen som er gjennomført.
Også rådmennene gir uttrykk for at de opplever at
kontrollutvalgets rapporter bidrar til bedre internkontroll, læring og forbedring i forvaltningen.
I undersøkelsen svarer 37 % av rådmennene at de
er helt enig og 43 % delvis enig til påstanden om at
kontrollutvalgets prosjekter utgjør en viktig del av
kommunens egenkontroll.
Evalueringen viser imidlertid at rådmennene opplever
at forvaltningsrevisjoner har en mer positiv effekt enn
selskapskontroller, slik det fremgår av figuren under.
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Kilde: Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Det er mye som tyder på at egenskaper ved prosessene,
samt kvaliteten på gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, betyr noe for i hvilken
grad rådmennene opplever at forvaltningsrevisjoner og
selskapskontroller bidrar positivt til læring og forbedring.
Rådmennene som gir uttrykk for at forvaltningsrevisjoner
og selskapskontroller bidrar til læring og forbedring i
administrasjonen gir uttrykk for at de:
• opplever at rapportene har høy kvalitet
• blir involvert i overordnet analyse
• mener gjennomførte forvaltningsrevisjoner er 		
relevante
• opplever at revisjonen har tilstrekkelig kompetanse
• oppfatter de anbefalte tiltakene som konkrete
Forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller har også
en egenverdi for kommunens egenkontroll i tillegg til
læringsutbyttet rådmennene viser til. Både forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som blir lagt frem for
kommunestyret bidrar til å opplyse de folkevalgte om
hvordan forvaltningen utfører oppgavene sine. Dette er

Rapporten fra "Evaluering av kontrollutvalg og
kontrollutvalgssekretariat" er tilgjengelig på
www2.deloitte.com/forvaltningsrevisjon
Deloitte har også utarbeidet
Kontrollutvalgsboken på vegne av Kommunalog moderniseringsdepartementet, som er
en veileder i kontrollutvalgsarbeid både for
kontrollutvalgsmedlemmer, folkevalgte og
administrasjonen i kommuner og fylkeskommuner.
Kontrollutvalgsboken er tilgjengelig på
www2.deloitte.com/forvaltningsrevisjon
Deloitte er valgt revisor (både regnskapsrevisjon
og forvaltningsrevisjon/selskapskontroll)
for en rekke kommuner. Vi gjennomfører
også enkeltvise overordnede analyser,
forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller for
kommuner som ønsker bistand til dette. For mer
informasjon om Deloitte sine tjenester knyttet
til kommunal revisjon, ta gjerne kontakt for en
uforpliktende prat. Ta kontakt med
Birte Bjørkelo bbjorkelo@deloitte.no eller
Stein Ove Songstad ssongstad@deloitte.no

også en vesentlig del av kontrollutvalgets oppgave og av
den folkevalgte kontrollen med forvaltningen
Kontroll og læring
Evalueringen viser at den kommunale egenkontrollen
virker. Kontrollutvalgets arbeid med overordnet analyse,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll bidrar både til
bedre kontroll og til læring og forbedring i forvaltningen.
Dette kan oppsummeres i læringssirkelen under.
Et av de sentrale funnene i undersøkelsen er at overordnet analyse og gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller har stor betydning for
hvilke endringstiltak forvaltingen må gjennomføre. Dette
understreker viktigheten av kontrollutvalgets arbeid og
den kommunale egenkontrollen, og viser hvorfor det må
settes høye krav til kvalitet i arbeidet både til kontrollutvalget, og ikke minst revisjonen som skal gjennomføre
forvaltningsrevisjoner og eventuelt selskapskontroller på
vegne av kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets
oppfølging av
administrasjonen

Overordnet
analyse

Plan for forvaltningsrevisjon og plan for
selskapskontroll

Læring og
forbedring i
forvaltningen

Gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
og selskapskontroll

Vedtak i
kommunstyret
Behandling i
kontrollutvalget
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Arbeidsgiverutfordringer
ved kommunesammenslåinger

D

eloitte har på oppdrag fra KS utredet
arbeidsgiverpolitiske utfordringer ved
gjennomføring av kommunesammenslåinger.
Basert på tidligere gjennomførte sammenslåingsprosesser, samt erfaringer fra Danmark og Finland
har Deloitte kartlagt sentrale arbeidsgiverutfordringer i
slike prosesser og vil i denne artikkelen gi noen råd til
arbeidsgiverpolitiske grep kommuner kan ta.

Tydeliggjøre arbeidsgivers rolle
Det er kommunestyret som har det formelle arbeidsgiveransvaret for de ansatte i en kommune, og har et
ansvar for å sette retningen for arbeidsgiverpolitikken,
for eksempel ved å vedta en arbeidsgiverstrategi. En
tydelig politisk strategi kan bidra til en god rollefordeling
mellom de folkevalgtes overordnede ansvar, og rådmannens utøvende rolle som arbeidsgiver.
Ved en kommunesammenslåing er det lovpålagt å
opprette en fellesnemd bestående av representanter fra
de involverte kommunestyrene. I omstillingsprosessen
skal fellesnemnden fatte vedtak på vegne av den nye
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kommunen, parallelt med at kommunestyrene skal
forvalte sitt overordnede arbeidsgiveransvar overfor
eksisterende kommuner.
For å sikre en god forvaltning av arbeidsgiveransvaret
i omstillingsprosessen bør politisk ledelse i kommunestyrene tidlig i sammenslåingsprosessen vedta en
likelydende politisk intensjonsavtale. Avtalen bør
avklare politisk utfordrende spørsmål – i tillegg til å gi
arbeidsgiverpolitiske føringer for den nye kommunen.
Organisering i omstillingsprosessen
En hensiktsmessig organisering er sentral for å
sikre at arbeidsgiveransvaret blir ivaretatt også i
en omstillingsfase. For å sikre et godt samarbeid
i sammenslåingsperioden bør det sikres god
representasjon på tvers av kommunene i de organ
som etableres, som fellesnemnd, partssammensatte
utvalg og arbeidsgrupper. Kommunene bør også
sikre at det i omorganiseringsprosessen er en avklart
og hensiktsmessig rollefordeling mellom politisk og
administrativ ledelse. Flere av kommunene som har

Ved en landsomfattende kommunereform,
vil en rekke kommuner befinne seg i
langvarige omstillingsprosesser. For å nå
kommunenes lokale mål med kommunesammenslåinger er det viktig å ivareta
arbeidsgiverrollen på en god måte. Vi vil i
denne artikkelen se nærmere på erfaringer
sammenslåtte kommuner har gjort seg.

Artikkelen på 15
sekunder
Deloitte har, basert på
erfaringer fra tidligere
kommunesammenslåinger
i Norge, Danmark og
Finland, kartlagt hvordan
kommuner kan gjøre gode
arbeidsgiverpolitiske grep i
en sammenslåingsprosess.
I denne artikkelen
oppsummeres erfaringer
og råd til kommunen i slike
prosesser.

slått seg sammen har gode erfaringer med å ansatte en
egen prosjektleder til å drive selve endringsprosessene.
Det vil da være viktig å avklare fullmakter og fordeling
av ansvar, slik at rådmennene kan ivareta sitt løpende
arbeidsgiveransvar på en god måte, parallelt med
at prosjektleder får handlingsrom til å gjennomføre
nødvendige endringer.
Ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter
Ved kommunesammenslåing vil det være viktig å kjenne
til og ivareta arbeidstakers rettigheter og kjenne til
arbeidsgivers retter og plikter.
For det første vil lov- og avtaleverk for virksomhetsoverdragelse komme til anvendelse når kommunestyrer
vedtar sammenslåing. Dette innebærer at tidligere
arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til ny
kommune og dette kan i sin tur medføre at ansatte
i liknende stillinger får ulike rettigheter i den nye
kommunen. Til tross for at kommunene er omfattet
av samme avtaleverk, og dermed har relativt like
arbeidstakerrettigheter, kan det være noen variasjoner i
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vilkår mellom kommunene på enkelte stillingstyper (for
eksempel bruk av stimuleringsmidler for enkelte typer
stillinger). I en slik situasjon kan det oppstå behov for
harmonisering av rettigheter til arbeidstakerne i den
nye kommunen, og det er viktig at de som til enhver tid
forvalter arbeidsgiveransvaret, så tidlig som mulig setter
dette på dagsordenen.
En kommunesammenslåing vil kunne medføre en viss
overtallighet blant de ansatte. Det er derfor viktig
å kartlegge kompetanse og kompetansebehov i ny
kommune så tidlig som mulig. I noen sammenslåinger
har overtallighet løst seg gjennom naturlig avgang og
turnover. Andre steder har det vært behov for en større
gjennomgang av organisering, med gjennomføring av
blant annet innplassering og tilbud om annet passende
arbeid.
I noen sammenslåingsprosesser har det blitt gitt politiske
garantier mot oppsigelse. Formelt sett vil stillingsvern
ivaretas i arbeidsmiljøloven, men en arbeidstaker har
ikke et absolutt vern mot oppsigelse. Det er først og
fremst en politisk vurdering hvorvidt man opplever at
det er behov for å gi en ytterligere stillingsgaranti. Før
en stillingsgaranti gis, vil det være viktig å vurdere hvilket
omfang stillingsgarantien skal ha, hvem som omfattes
og hvor lenge en slik garanti skal vare.
Bred og tidlig involvering av tillitsvalgte
En bred involvering av de tillitsvalgte, så tidlig som
mulig, blir gjennomgående trukket frem som en
suksessfaktor ved tidligere kommunesammenslåinger.
En sentral representant for en arbeidstakerorganisasjon
kommenterer i intervju med Deloitte at tillitsvalgte bør
involveres så tidlig som mulig, og viser til at tillitsvalgtes
rett og plikt til å forplikte sine grupper kan bidra til å få
med mange av de ansatte på endringene.
Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen har bestemmelser
om informasjon og drøfting som må ivaretas. Som en
del av omstillingsprosessen har flere av de sammenslåtte
kommunene hatt gode erfaringer med å utforme
et omstillingsdokument som gir føringer for hvilke
personalpolitiske tiltak som skal iverksettes. Et slikt
dokument kan beskrive implikasjoner av regelverk for
virksomhetsoverdragelse, overtallighet, håndtering av
innplassering eller prosess for harmonisering av ytelser.
Det vil være naturlig at tillitsvalgte tar del i utformingen
av dette dokumentet, eller at noen av føringene i
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dokumentet kommer til som resultat av drøftinger
mellom partene.
Gode arbeidsgiverpolitiske grep
Oppsummert viser erfaring fra tidligere kommunesammenslåinger blant annet at for å lykkes med
arbeidsgiverrollen i kommunesammenslåing må
politisk og administrativ ledelse være tydelige på mål
og ambisjoner for den nye kommunen. Videre krever
en kommunesammenslåing god prosjektstyring,
endringsledelse og evne til å også ta i betraktning hvilke
konsekvenser sammenslåingen får for kommunene
som arbeidsgivere, og se dette i sammenheng med
overordnede politiske målsetninger.
I sonderinger og drøftinger med representanter fra
andre kommuner vil det være en nødvendighet å "tenke
nytt". Likeledes trekker mange av de intervjuede frem
evnen til å vise raushet som en sentral egenskap, slik at
de involverte opplever at man inngår en fusjon mellom
to likeverdige kommuner. Bred involvering av tillitsvalgte
i utredninger og beslutningsprosesser er også et grep
som har bidratt til at endringene overordnet sett har blitt
godt mottatt og forankret blant ledere og ansatte.
En omstillingsprosess kan være en anledning til å ta
tak i noen arbeidsgiverpolitiske utfordringer som på
lengre sikt kan gi gevinster, og som kan bidra til mer
solide organisasjoner. Det er derfor viktig å ta tak i
arbeidsgiverpolitiske spørsmål i en tidlig fase, med det
formål å få oversikt over hva som kan være mulige
konsekvenser for de ansatte.

Suksesskriterier ved kommunesammenslåing
•
•
•
•

Intensjonsplan
• Overordnede politiske
prinsipper
• De vanskelige diskusjonene
• Behov for ansettelsestrygghet?

Omstillingsdokument
• Arbeidsgiverpolitisk strategi og
premisser for omstillingsarbeidet
• Reglement
• Delegasjoner/fullmakter

Vedtak
Prosjektom
organisasjon
sammenslåing
på plass

Ledelse
for ny kommune
på plass

Organisasjon
for ny kommune
på plass
Dag 1,
ny kommune

Vedtak
om utredning

Utredningsfase
• Nåsituasjonsanalyse
• Kartlegging av ansatte
- demografi, kompetanse
og behov
• Innbyggermedvirkning

Planlegging og organisering
• Fellesnemd
• Partssammensattutvalg
• Arbeidsutvalg
• Prosjektleder
• Arbeidsgrupper

Intern prosess
• Prosjektplan
• Milepælsplan

Om artikkelforfatterene
Kristian Dyrkorn kdyrkorn@deloitte.no er manager i Deloitte Consulting og ledet
prosjektet for KS. Kristian har ledet flere evaluerings- og utredningsprosjekter med
relevans for endringene kommune-Norge nå står overfor, og er en del av kommunesatsningen i Deloitte. Kristian har også lang erfaring med plan- og analysearbeid og
prosjektledelse innenfor kommunal virksomhet.

Mirjam Snåre msnare@deloitte.no er seniorkonsulent i Deloitte Consulting og
var prosjektmedarbeider på prosjektet for KS og er i likhet med Kristian en del av
kommunesatsingen i Deloitte. Mirjam er utdannet samfunnsøkonom, og har gjennomført flere utredninger og kostnadsanalyser for kommuner og andre institusjoner i
offentlig sektor.

Ambisiøs og tydelig ledelse
Nytenkning og raushet
Bred involvering og åpen tilnærming
Tydelige roller og mandater til involverte
aktører og organer

For mer om funnene, se Deloittes rapport
"Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger.
Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser."
Tilgjengelig på KS.no
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Kommunesammenslåing
som integrasjonsprosess
– seks kritiske suksessområder

Kommunesammenslåinger kan ses som en integrasjonsprosess
med en rekke risikomomenter. Basert på erfaringer fra
integrasjonsprosesser i privat sektor, og konklusjonene i Deloittes
nylige utredning av arbeidsgiverpolitiske konsekvenser ved
kommunesammenslåinger, vil vi i denne artikkelen gi innspill til
hva kommunale ledere bør tenke på ved gjennomføring av en
kommunesammenslåing.

Artikkelen på 15 sekunder
I denne artikkelen blir kommunesammenslåing
sett på som en integrasjonsprosess med en
rekke risikomomenter. Vi vil i denne artikkelen
drøfte noen kritiske faktorer som vi mener
kommunale ledere bør sikre ved gjennomføring
av en kommunesammenslåing; tydelig
integrasjonsstrategi, robust integrasjonsledelse,
klare mål for gevinstrealisering, organisasjonsstabilisering, beredskap fra første dag som ny
kommune og kontinuerlig kommunikasjon.
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I

ntegrasjonsprosesser kan være krevende, både i det
private og det offentlige. En Deloitte-undersøkelse
blant 500 selskaper i privat sektor viser at mer enn
to tredjedeler av gjennomførte fusjoner ikke når
sine strategiske og finansielle mål. Dette skyldes ofte
utfordringer i integrasjonsprosessen.

Utfordringen: Å skifte dekk i fart…
Når en kommunesammenslåing vedtas vil kommunen
gjerne sette ambisiøse målsetninger for sammenslåingen. Det være seg økonomiske gevinster i form
av for eksempel stordriftsfordeler, eller kvalitative
forbedringer som for eksempel forbedret kvalitet
på tjenester og redusert sårbarhet. I privat sektor er
virksomhetene ofte tydeligst på målsetninger knyttet til
kvantitativ gevinstrealisering. Også norske kommuner
bør reflektere over hvilke gevinster som ønskes oppnådd
gjennom en kommunesammenslåing, og hvordan
prosessen skal gi bedre tjenester til innbyggerne.
Samtidig som man identifiserer og gjennomfører
tiltak for å realisere målsettingene og hente ut
gevinster, må kommunene integreres på tvers av
organisasjonsstrukturer, kulturer, IKT-systemer og
prosesser. Den integrerte kommunen bør bygges
rundt beste praksis fra kommunene som sammenslås,
men samtidig er kommunesammenslåinger en gylden
anledning til å på nytt vurdere hvordan den nye
kommunen best kan levere tjenester til befolkningen.
Kombinasjonen av høye ambisjoner, komplekse
prosesser og begrensede ressurser gjør
integrasjonsprosesser meget kompliserte. Å skifte

dekk på en bil i fart kan være en treffende metafor for
å illustrere kompleksiteten i en integrasjonsprosess.
Dersom man ikke unngår de typiske fallgruvene, blir
resultatene ofte det motsatte av det man hadde sett
for seg: færre gevinster enn forventet som det tar
lengre tid å realisere, driftsforsinkelser, manglende evne
til å levere tjenester til befolkningen og mulig tap av
nøkkelressurser.
Løsningen: En strukturert tilnærming
Integrasjonsprosesser er kompliserte, krevende og
påfører kommuner betydelig risiko. Deloitte vurderer at
oppmerksomhet rundt de følgende seks områdene kan
øke sannsynligheten for en vellykket integrasjonsprosess:
1. Tydelig integrasjonsstrategi
Integrasjonsstrategien bør være helhetlig, utvikles
tidlig og kommuniseres bredt. Det er viktig å
definere integrasjonens formål og visjon, og ut i
fra dette etablere mål og definere forventet grad
av integrasjon for de forskjellige avdelingene og
enhetene i kommunen. Basert på den overordnede
integrasjonsstrategien bør hvert delområde utvikle en
målstruktur med milepælsbaserte fremdriftsplaner for
gjennomføring. Dette innebærer at kommunene bør
definere mål og forventet grad av integrasjon for ulike
områder som administrasjon, ledelse og personal- og
økonomifunksjonen, samt for ulike tjenesteområder.
En kommunesammenslåing er ikke nødvendigvis
et mål i seg selv, men heller et virkemiddel for å
oppnå noe. Nasjonalpolitiske formål med endringer
i kommunestruktur handler om styrket kompetanse,
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faglig og økonomisk robusthet, og helhetlig regional
utvikling. Politisk ledelse må ha en tydelig visjon
for hvordan disse målene skal virkeliggjøres i deres
kommuner. En tydeliggjøring av hva man ønsker å
oppnå som ny kommune – og hvordan, vil bidra til at
endrings- og omstillingsarbeidet får en felles retning. En
intensjonsplan er et dokument som politisk ledelse tidlig
bør komme til enighet om, der man tydeliggjør hva
kommunen skal hete, og hvordan den nye kommunen
skal organiseres.
2. Robust integrasjonsledelse
En forutsetning for å lykkes med kompliserte
integrasjonsprosesser er en robust integrasjonsledelse.
Vår erfaring er at integrasjonsarbeidet bør organiseres
i en egen prosjektorganisasjon utenfor linjen, med
tydelig beslutningsmyndighet, forankring og involvering
av ledelsen. Integrasjonsledelsen bør ha ansvar
for integrasjonsplanlegging og -gjennomføring på
tvers av alle delområder, som igjen bør organiseres
som delprosjekter. Målet er å utvikle en tydelig
ledelsesstruktur med effektive beslutningsprosesser,
samt tydelige mandater og systematisk oppfølging av
alle involverte.
For å sikre en hensiktsmessig sammenslåingsprosess
er det viktig at kommunene tilpasser prosjektorganisasjonen til sine behov. Det er likevel noen
generelle krav som bør settes til organiseringen,
herunder å følge inndelingslovens, kommunelovens
og hovedavtalens krav til representasjon, å sikre at
prosjektleder har nødvendig kompetanse og kapasitet
til å lede arbeidet, og å etablere arbeidsgrupper hvor
ressurspersoner fra de ulike tjenesteområdene, samt at
hovedtillitsvalgte er representert.
3. Klare mål for realisering av gevinster
Kommunesammenslåingen forventes å gi en rekke
gevinster. Det være seg økonomiske gevinster i form
av for eksempel stordriftsfordeler, eller kvalitative
forbedringer, som for eksempel forbedrede tjenester
og redusert sårbarhet. Vår erfaring er at man bør
sette ambisiøse overordnede mål, som deretter
brytes ned til mål for ulike områder med utnevnte
ansvarlige per delprosjekt. For kommunene innebærer
dette at delprosjektlederne (ofte fagansvarlige) får
ansvar for å konkretisere de overordnede målene for
sammenslåingen, og tydeliggjøre hva disse i praksis
innebærer for deres områder når det gjelder forventede
gevinster og når disse forventes realisert.
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I dette arbeidet er det viktig å være realistisk. Erfaringer
fra kommunesammenslåinger i Norge og andre land
som Danmark og Finland, viser at det primært er
innenfor administrative funksjoner at man har lykkes
med å hente ut økonomiske gevinster. Innenfor
tjenesteområder som skole, barnevern og helse, kan
det være mer hensiktsmessig å sette mål for gevinster
knyttet til kvalitet og effektivitet.
4. Organisasjonsstabilisering
Systematisk og målrettet arbeid for å beholde
nøkkelpersoner og utvikle en ny organisasjonsstruktur
så raskt som mulig, er kritisk for å stabilisere
organisasjonen gjennom en integrasjon. For å minimere
uro og opprettholde et godt arbeidsmiljø i kommunene,
er det viktig at ledelsen sikrer god og kontinuerlig
kommunikasjon om både prosessen og beslutninger
som tas.
Deloitte vurderer det som særlig viktig å sikre at
kommunens toppledelse rekrutteres og etableres i
god tid før sammenslåingen skal tre i kraft (Dag 1
som ny kommune). Dette kan være en strategi
både for å sikre seg nøkkelkompetanse i ledende
posisjoner og for å bidra til ro, tydelighet og trygghet i
organisasjonen. Dette vil også gi ledelsen anledning til
å sette sitt preg på den nye organisasjonen på et tidlig
tidspunkt. Hensynet til langsiktighet og forutsigbarhet
bør også ivaretas i rekruttering av prosjektledere,
delprosjektledere og andre som er tiltenkt sentrale
posisjoner i sammenslåingsprosessene.
5. Dag 1-beredskap
Dag 1 er betegnelsen på første dag som sammenslått kommune, men det betyr ikke at hele integrasjonsprosessen må være ferdigstilt til denne datoen.
Ofte har man hverken tid eller anledning til å integrere
alle deler av virksomhetene før Dag 1. For å sikre
driftskontinuitet bør man derfor prioritere å planlegge
for kritiske Dag 1-aktiviteter, og utsette alt annet. For
eksempel vil evnen til å levere tjenester til innbyggerne
og det at de ansatte kommer seg på IT-systemene
være kritiske aktiviteter for dag 1, mens for eksempel
organisatorisk sammenslåing av skoleavdelinger ikke vil
være tilsvarende kritisk. En av de vanligste fallgruvene
er å ha for stort ambisjonsnivå for Dag 1, og dermed
utsette virksomheten for unødvendig risiko.

uønskede hendelser på Dag 1. Dette kan for eksempel
gjøres ved å risikovurdere planlagte endringer, som for
eksempel innføring av nye IKT-system for de ansatte.
Dette handler i stor grad om at kommunene må ha
respekt for den oppgaven en kommunesammenslåing
faktisk er, og at denne vil preges av mange og
komplekse problemstillinger. Prioritering av hvilke
problemstillinger som bør håndteres til hvilke tidspunkt,
vil således være et sentralt lederansvar.

Om artikkelforfatterene
Joachim Gullaksen jogullaksen@deloitte.no er
director i Deloitte Consulting og har bred erfaring planlegging og gjennomføring av integrasjonsprosesser i
forbindelse med sammenslåinger og oppkjøp, herunder
utvikling av integrasjonsstrategier; integrasjon virksomheter på tvers av organisasjoner, prosesser og systemer;
prosjekt- og programledelse samt gevinstrealising og
omstillingsprosesser.

6. Kontinuerlig kommunikasjon
Mangel på kommunikasjon er typisk for integrasjonsprosesser, og dette vakuumet fylles ofte med rykter.
Usikkerheten knyttet til en kommunesammenslåing kan i
verste fall føre til tap av nøkkelpersoner og misfornøyde
innbyggere. Vår erfaring tilsier at man bør utvikle og
implementere en proaktiv kommunikasjonsstrategi,
som beskriver kommunikasjon rundt både prosesser
og beslutninger knyttet til kommunesammenslåingen.

Rachel Myhr Williksen rwilliksen@deloitte.no er
director i Deloitte Consulting og har ti års konsulenterfaring fra kommunal sektor, og leder arbeidet rettet
mot denne sektoren i Deloittes konsulentavdeling.

Tillitsvalgte og verneombud vil ha en sentral rolle
i prosessene, og vil gjennom å bli involvert kunne
være en viktig ressurs og drivkraft i endringsarbeidet.
Samtidig er det viktig å huske på at både ledere og
ansatte vil ha behov for å bli involvert i ulike faser av
sammenslåingen. I kommunikasjonsstrategien vil det
derfor være viktig å tenke over hvordan man som
arbeidsgiver skal kommunisere med ledere og ansatte
som i ulik grad vil bli påvirket av integrasjonsprosessene.
I tillegg er det selvfølgelig kritisk med hyppig og
god kommunikasjon på tvers av en rekke kanaler til
innbyggerne om både formål, prosess og endringer.
Dette krever en god forståelse for hvordan man skal
nå innbyggerne på en mest mulig effektiv måte, samt
hvilket informasjonsbehov innbyggerne har.

Kristian Dyrkorn kdyrkorn@deloitte.no er manager
i Deloitte Consulting og er prosjektleder i Deloitte, og
ledet utredningen av arbeidsgiverpolitiske konsekvenser
ved kommunesammenslåinger på oppdrag for KS.

Kilde: Deloitte (2015) Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger. Kunnskapsbaserte innspill til gode
prosesser. Rapport utarbeidet for KS, tilgjengelig på
http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/
forskning-og-utredning/Ferske-FoU-rapporter/

Før Dag 1 bør man kvalitetssikre planlagte endringer
for organisasjoner, prosesser og systemer for å unngå
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Når kommunen
må betale
eiendomsskatt
Artikkelen på 15 sekunder
Som hovedregel skal eiendommer som skattekommunen selv eier være fritatt
for eiendomsskatt. Unntak kan gjelde når en eiendom leies ut eller eies av et
selvstendig rettssubjekt, selv når kommunen har eierinteresser i rettssubjektet.
Det kan også gis fritak for eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner
som tar sikte på å gagne en kommune. Hvilke eiendommer som skal eller kan
fritas for eiendomsskatt reguleres av eiendomsskatteloven.

H

va som er skattepliktige eiendommer
reguleres i eiendomsskatteloven kapittel 2.
Det følger av lovbestemmelsene at enkelte
eiendommer skal få fritak for eiendomsskatt,
mens andre eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt.
Denne artikkelen er avgrenset til fritak relatert til
eiendommer som en kommune har interesser i, og
omhandler ikke øvrige fritaksgrunnlag.
Eiendommer som kommunen selv eier
Eiendommer som kommunen selv eier skal som hovedregel få fritak for eiendomsskatt. I utgangspunktet
gjelder dette alt fra skoler og barnehager til parkområder
og ubebygde tomter som eies av kommunen. Ett av
hensynene bak unntaket er at kommunen skal slippe å
skrive ut eiendomsskatt til seg selv.
Dette skal-fritaket er begrenset til eiendommer som eies
av skattekommunen. Det omfatter ikke eiendommer
som eies av andre kommuner eller en fylkeskommune.
Skattefritaket har i praksis vært avgrenset mot
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Stadig flere kommuner treffer vedtak om å utskrive
eiendomsskatt, og det er viktig å ha kontroll på hvilke
eiendommer som er gjenstand for eiendomsbeskatning.
Kommunen har også selv eierskap eller andre interesser
i en rekke eiendommer. Skal det utskrives eiendomsskatt
på disse eiendommene?

kommunale eiendommer som eies av et selvstendig
rettssubjekt, selv om kommunen har hatt eierinteresser
i rettssubjektet. Denne tolkningen er basert på Finansdepartementets brev datert 24. september 1986, som
etter det vi kjenner til ikke er satt til side eller imøtegått
ved andre rettskilder eller i praksis.
Konsekvensen av en slik avgrensning er at kommunens
valg av organisering og juridisk struktur rundt sine
eiendommer faktisk kan få betydning for hvorvidt
eiendommen kan belastes med eiendomsskatt. For
eksempel kan trolig ikke en eiendom som driftes
gjennom et KF (kommunalt foretak) ilegges eiendomsskatt, mens en eiendom som kommunen eier helt
eller delvis gjennom et AS (aksjeselskap) eller IKS
(interkommunalt selskap) kan ilegges eiendomsskatt,
med mindre de sistnevnte omfattes av et annet
lovbestemt fritak eller annet særlig fritaksgrunnlag.
En annen praktisk avgrensning gjelder eiendommer
som kommunen leier bort. I praksis er bestemmelsen
tolket slik at en kommune som leier ut sin eiendom

kan fastsette i avtale at det skal betales eiendomsskatt.
Hvorvidt brukeren av skattekommunens eiendom skal
betale eiendomsskatt, beror derfor på den konkrete
avtalen med kommunen.
Virksomhet som gagner en kommune
Eiendomsskatteloven har også andre fritaksbestemmelser som gjør at eiendommer kan fritas
for eiendomsskatt. Dette omfatter eiendommer som
indirekte er eid av kommunen selv eller av andre
kommuner. I den sentrale fritaksbestemmelsen i
eiendomsskatteloven § 7 fremgår de nærmere vilkårene
for hvilke eiendommer som kan fritas. En praktisk
viktig bestemmelse er fritaket for eiendom som tilhører
stiftelser eller institusjoner. Det er her snakk om
virksomhet som "tar sikte på å gagne en kommune, et
fylke eller staten", og som ikke driver sin virksomhet
i konkurranse med private aktører. For å få fritak fra
eiendomsskatt må følgende vilkår oppfylles:
1. Eiendommen må være eid av en stiftelse eller
institusjon. I praksis skal dette tolkes utvidende og
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Charlotte Eikeland Larsen ceikeland@deloitte.no er
fast advokat i Deloitte Advokatfirma AS. Hun arbeider
mye med eiendomsskatt og har erfaring med å bistå
klienter både i og utenfor rettergang. Hun har innenfor
eiendomsskatteområdet arbeidet med utredninger
av ulike problemstillinger og skrevet flere artikler og
innlegg, bl.a. til Finansavisen, Estate Magasin og Estate
Nyheter.
Fredrik Falbach ffalbach@deloitte.no er fast advokat
i Deloitte Advokatfirma AS og arbeider daglig med
ulike problemstillinger innen eiendomsskatt. Han har
tidligere erfaring blant annet fra offentlig sektor, og
bistår klienter fra hele landet både med administrative
og rettslige prosesser.

Finansdepartementet har i brev av 12. juni 2003 uttalt
at alle typer juridiske personer hvor ingen har direkte
eierinteresser omfattes av stiftelse og institusjon. Det
er med ord hovedsakelig eiendom som helt eller delvis
er eid av fysiske personer som faller utenfor denne
kategorien.
2. Det er også et vilkår at organisasjonen driver
virksomhet som "gagner" (innebærer en fordel for) en
kommune, et fylke eller staten. Finansdepartementet har
uttalt at dette må avgjøres på bakgrunn av en konkret
helhetsvurdering. Viktige momenter i vurderingen er:
• Om organisasjonen utfører oppgaver som ellers 		
måtte være ivaretatt av det offentlige
• Om organisasjonen har til formål å gå med 		
overskudd
• Om organisasjonen deler ut utbytte til sine 		
medlemmer
• Finanseringen av organisasjonen
For å få fritak etter eiendomsskatteloven § 7 må den
eiendomsskattepliktige sende søknad, og det er opp til
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kommunestyret å beslutte at eiendommen skal fritas.
Kommunestyret fastsetter fritak for ett år av gangen,
vanligvis i forbindelse med det årlige budsjettvedtaket i
kommunen.
Praktisering av fritaksregelen varierer fra kommune til
kommune, og i utgangspunktet står kommunestyret
relativt fritt i sin vurdering. Det er imidlertid viktig å være
klar over at praksis innad i kommunen må være ensartet
av hensyn til likebehandling. De fritak som fastsettes
av kommunestyret kan derfor gi en plikt til også å frita
sammenlignbare eiendommer i samme kommune.
Forholdet til EØS
Et fritak for eiendomsskatt vil være en økonomisk
fordel som i visse tilfeller kan reise spørsmål i forhold til
det EØS-rettslige forbudet mot ulovlig statsstøtte,
jf. EØS-avtalens Art. 61.1.
Forbudet mot ulovlig statsstøtte rammer imidlertid bare
foretak som driver økonomisk aktivitet. I dette ligger at
organisasjonen driver virksomhet ved å tilby varer eller

tjenester i markedet og på markedsmessige vilkår. Dette
betyr at organisasjoner som har allmennyttige formål og
driver på vegne av det offentlige normalt ikke omfattes.

likebehandlingsprinsippet. I visse tilfeller kan det være
usaklig forskjellsbehandling å ikke innvilge fritak for en
eiendom, mens det i andre tilfeller faktisk kan innebære
usaklig forskjellsbehandling å innvilge fritak.

Selv om et fritak etter eiendomsskatteloven til tross
for overnevnte i utgangspunktet omfattes av forbudet
mot ulovlig statsstøtte, har EØS-reglene et unntak for
såkalt bagatellmessig støtte som har praktisk betydning
i forhold til eiendomsskatten. Støtten vil uansett ikke
være ulovlig dersom den utgjør mindre enn € 200
000 over en treårsperiode. Dette betyr at dersom den
årlige eiendomsskatten ville vært på under kr 540 000
(forutsatt valutakurs for € på minimum 8,1), er det
uansett unntatt fra EØS-reglenes forbud.
Oppsummering
Hvorvidt det utskrives eiendomsskatt på eiendommer
som en kommune har interesser i beror på flere forhold,
heriblant formelt eierskap, hvordan eiendommen brukes
og kommunal praksis. Det er viktig for kommunen å ha
et bevisst forhold til hvilke eiendommer som innvilges
fritak for eiendomsskatt og vurdere dette i forhold til
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Øk ditt økonomiske

handlingsrom

Artikkelen på 15 sekunder
Denne artikkelen ser nærmere på hvordan kommuner kan etablere en helhetsoversikt
over fremtidig økonomi og handlingsrom, samt hvordan kommunen kan identifisere
sentrale fremtidige utfordringer.

Vi går inn i en fase der kommuners økonomi vil bli mer anstrengt
enn på lenge. Det er avgjørende at kommuner kjenner til det
økonomiske handlingsrommet når langsiktige planer skal legges.
En finansiell modell kan hjelpe kommuner med å forstå hvordan
det fremtidige handlingsrommet også blir påvirket av kommunens
risikoprofil og strategiske valg.

M

ange kommuner står i dag ovenfor store
økonomiske utfordringer: En årlig økning
av vedlikeholdsetterslepet i kombinasjon
med et generelt høyt kostnadsnivå og
høye pensjonskostnader byr på utfordringer. På tross
av gode lånebetingelser sliter mange kommuner med
høye finanskostnader som følge av stor gjeldsbelastning.
I tillegg ser man stadig oppslag i media som antyder
at den tjenesteytende delen av kommunen, spesielt
innenfor helse og omsorg, opplever at brukernes behov
er i endring og at dagens organisering og de økonomiske
rammevilkårene ikke alltid er tilstrekkelige for å møte den
økende etterspørselen etter kommunale tjenester.
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Dette er bare noen eksempler på forhold som har vært
med på å krympe det økonomiske handlingsrommet
til mange kommuner de senere år. En indikator på
kommuners handlingsrom er utviklingen i disponible
inntekter, her målt ved størrelsen på kommunenes
disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter. For
landets kommuner (utenom Oslo) har det på denne
indikatoren fra 2007 til 2011 vært en klar, nedadgående
trend. Etter 2011 viser tallene en noe positiv utvikling, men
2013-tallene ligger fortsatt lavere enn 2007.
Det er også interessant at en stor andel av inntektssiden
til norske kommuner er regulert gjennom rammetilskudd
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Utvikling i ubundne driftsfond
Fakta
Bundne fond: avsetninger som kommunestyret eller fylkestinget ikke kan disponere fritt. Det må ligge bindinger
på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver for at midlene skal kunne avsettes til bundne fond. For
eksempel er det vanlig å plassere overskudd på selvkosttjenester i bundne fond for å håndtere svingninger i
inntekter og kostnader, slik at gebyrene kan holdes på et mer stabilt nivå.
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Ubundne fond (disposisjonsfond): fond som er bygget opp gjennom kommunenes frie inntekter eller andre
inntekter uten at det er satt bindinger til bruken (gjennom lov, forskrift eller avtale). Kommunen kan for eksempel
sette av midler i disposisjonsfond når ikke alle budsjettmidlene er brukt eller driftsinntekter er større enn
budsjettert. Sparing må da skje gjennom avsetning til ubundne fond, eller disposisjonsfond. Kommunestyret kan
fritt disponere disse fondene, både til drift og investeringer. I tillegg kan kommunen sette av midler til ubundne
investeringsfond, via inntekter fra salg av fast eiendom, avdrag på utlån av egne midler, inntekter fra aksjer og salg
av andeler. Midlene i ubundne investeringsfond kan kun benyttes til investeringer.
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1. Med skjemaer i
kommuneregnskapet
menes det: Budsjettskjema
1A (Driftsregtnskapet), 1B
(Driftsregnskapet) og 2A
(investeringsregnskapet).
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fra staten, samtidig som kostnadssiden i stor grad drives
av innbyggernes behov og etterspørsel etter kommunale
tjenester. Kommunen kan også til en viss grad regulere
hvor mye inntekter som hentes inn lokalt og hvor mye
ressurser kommunen skal bruke, selv om avveiningen
her ikke er gitt. Ofte kan krefter jobbe mot hverandre
når det gjelder ønsket om å innfri politiske målsetninger
sett opp mot hva som er økonomisk bærekraftig for
kommunen. Eiendomsskatt er et eksempel på dette og
er stadig gjenstand for diskusjon.

økonomi, i tillegg til prognoser for fremtidig
økonomisk utvikling i de ulike skjemaene tilknyttet
kommuneregnskapet.1 Målet er at kommunen
med utgangspunkt i en solid modell for analyse
av nåsituasjonen skal være godt rustet for å foreta
finansielle risiko- og sårbarhetsanalyser av økonomien
(ROS-analyse). Modelleringen er med på å gi kommunen
et bilde av hvordan den økonomiske situasjonen kan se
ut for eksempel 10 år fremover i tid, ut i fra endring i
flere variabler.

En kommune har med andre ord bare til en viss grad
påvirkningskraft på egen økonomi. Dette stiller igjen
store krav til kommunens ledere og deres evne til å
identifisere viktige sårbarheter i kommuneøkonomien
og å etablere strategier for å sikre likviditet til det
økonomiske handlingsrommet.

Vi har erfart at det kan være hensiktsmessig å
dele finansielle ROS-analyser i to hovedkategorier:
sensitivitet- og scenarioanalyser.

Finansiell risiko- og sårbarhetsanalyse som
strategisk verktøy
Deloitte har utviklet en finansiell modell og et
rammeverk som tilrettelegger for å skape en helhetlig
finansiell oversikt av nå-situasjonen til en kommunes

Sensitivitetsanalyser
Med sensitivitetsanalyser menes her analyser av forhold
og variabler i økonomien som kommunen selv ikke
har mulighet til å påvirke. Det er viktig å ha et bevisst
forhold til dette for å kunne tilrettelegge og utarbeide
gode strategier som gjør kommunen minst mulig
sårbar for endringer i disse rammeforholdene. I denne
forbindelse dukker det opp en rekke spørsmål som en

kommune vil ha nytte av å ha besvart:
• Rentebaner. Hvor sårbar er vår kommune for
		 endringer i markedsrentene, og hvor effektive er
våre sikringsstrategier til å håndtere slike endringer?
• Utbytte og finansielle plasseringer. 		
Hvor avhengige er vi av utbytte fra direkte eierskap
og hvilken risiko er vi villige til å ta i våre finansielle
plasseringer?
• Innbyggertilvekst. Hva er de økonomiske 		
konsekvensene av ulike tilveksttakter i antall netto
innflyttere? Hvordan påvirker befolkningsendringer
kommunens inntekter og kostnader?
Scenarioanalyser
I motsetning til sensitivitetsanalyser ser scenarioanalyser
på effekter av ulike strategiske alternativer kommunen
selv kan utøve, og mulighetene som ligger i de ulike
strategiske valgene. Her følger noen eksempler på
scenarioanalyser:
• Eiendomsskatt. Hvordan vil en eventuell 		
endring i eiendomsskattesatsene og 			
eiendomsskattegrunnlaget, samt tidspunktet for
justeringen påvirke vårt økonomiske handlingsrom?

• Eierskapsstrategier. Hva er effektene av å frigjøre
kapital til å betale ned den dyreste gjelden? Hvilken
salgspris må vi eventuelt oppnå for at besparelsen i
finanskostnader avveies med bortfallet av utbytte?
• Investeringer og finansiering. Hvordan vil vår
		 finansieringssituasjon se ut på lang sikt gitt
		 ulike investeringsnivåer for å møte vedlikeholds		 etterslepet og økt tjenestebehov? Hvordan bør vi
finansiere investeringene og hvilke sikringsstrategier
bør vi vurdere?
For mange kommuner vil en slik analyseform kunne gi
nyttig informasjon, som kan legge til rette for en godt
informert debatt og diskusjon om de utfordringene
kommunen står overfor, og hvordan man best kan møte
dem.
Deloitte mener også at denne type analyse kan være et
nyttig verktøy dersom kommunen ønsker å gå inn i en
diskusjon rundt kommunesammenslåing. En slik analyse
gjør det mulig å forutsi hvordan kommuneøkonomien
for flere ulike kommuner vil se ut over tid, og ut i fra
dette vurderere det finansielle aspektet ved en eventuell
sammenslåing.
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Frie disponible inntekter per år
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