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INNHOLD
BDO gjennomfører utrednings- og analyseprosjekter som ledd i omstillingsprosesser i offentlig sektor. Disse prosjektene vil vi,
enkeltvis eller som en samling av relaterte temaer, publisere jevnlig under tittelen Utredning og Analyse. Vårt formål er å dele
nyere kunnskap ved eksempler og å skape inspirasjon for endring.
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OFFENTLIG SEKTOR - VIKTIG FOR OSS ALLE

BIDRAGSYTERE:
Sven-Erik Antonsen
Director

Offentlig sektor preger samfunnet og hverdagen på
svært mange områder. Vi mottar alle tjenester fra
det offentlige enten det er stat, fylke eller kommune.
Slike tjenesteleveranser skjer både i konkurranse
med andre aktører og som eneste tilbyder av
tjenestene. Sektoren forvalter også fellesskapets
verdier, materielle og immaterielle, på fellesskapets
vegne.
Dette gjør at offentlig sektor har krav vi ikke finner
i samme utstrekning i privat sektor. Krav til kvalitet,
krav til effektivitet, krav til åpenhet, krav til forsvarlighet og krav til forankring
i politiske vedtak for bare å nevne noen få. Forslaget til ny kommunelov
videreutvikler disse områdene. Det foreslås nye krav som vil påvirke både
administrasjon, politikere og revisorer og rådgivere. Offentlig sektor er
viktig for oss i BDO også. Fordi den som nevnt er viktig for oss alle, og fordi
dette gjør sektoren både utfordrene og givende å jobbe med. Vi ønsker å
bidra til en god og stadig bedre offentlig sektor og har satset betydelig på
kompetansebygging de siste årene. Vår ambisjon er ”å bære meninger” som
bidrar til utvikling av nye, effektive og gode ideer for offentlig sektor.
Vi er derfor stolte av å kunne presentere vår ferske, oppdaterte artikkelsamling
for ledere i offentlig sektor. Artikkelsamlingen omhandler utredninger og
analyser gjennomført av BDO innenfor organisasjon, styring og kontroll i
offentlig sektor og viser både bredden og dybden i vårt tjenestespekter og
vår kompetanse. Med dette ønsker vi å presentere BDO slik vi vil fremstå i
markedet, med faglig grundighet kombinert med god sektorforståelse og ikke
minst litt friske meninger.
Fellesnevner for alle våre leveranser er å arbeide tett sammen med, og ikke
bare for våre oppdragsgivere, selv om det siste også er nødvendig fra tid til
annen. Ved å kombinere vår endrings- og prosesskompetanse med omfattende
involvering og medvirkning, skal BDO identifisere og mobilisere våre
oppdragsgiveres kompetanse, energi og entusiasme. I ethvert møte mellom
mennesker finner vi kime til kunnskapsdeling, både i lite og stort format. Den
kunnskapen vi som revisorer og rådgivere tilegner oss i våre oppdrag, er vår
viktigste kilde til kompetanseheving.
Vi vet av erfaring at forutsetningen for at en rådgivers anbefalinger skal gi
grunnlag for varig endring, er at organisasjonen opplever å være involvert
i prosessene. Ved samarbeid med organisasjonens medarbeidere søker vi å
etablere en læringsarena for begge parter hvor organisasjonen settes i stand
til selv å implementere og videreføre rådgiverens anbefalinger – og hvor
vi som rådgivere kan bringe med ny kunnskap og innsikt i møte med nye
oppdragsgivere.
Offentlig sektor er viktig for oss alle. Vi håper og tror at BDO de siste årene
har bidratt til en forbedret og mer effektiv offentlig sektor. Dette ønsker vi å
fortsette med, og vi håper at en innholdsrik og bred artikkelsamling kan vekke
både interesse og inspirasjon. God lesning!
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BDO - OFFENTLIG SEKTOR

BDO er et av verdens og landets ledende analyse-, rådgivningsog revisjonsvirksomheter med 1 450 ansatte fordelt på 70
kontorer i Norge. Vår landsomspennende virksomhet tilbyr
tjenester innenfor analyse & utredning, organisasjons- &
prosessutvikling, operasjonell kontrollstøtte og revisjon til
offentlig sektor. I Norden jobber nær 300 revisorer og rådgivere
dedikert med kunder i offentlig sektor.
Ved å kombinere dyp bransjeforståelse med spesialisert fag-,
prosess- og analysekompetanse, skal BDO bidra til bedre styring
og kontroll på den ene siden, og organisasjons-, kvalitets- og
tjenesteutvikling på den andre siden.
Vår hovedmålsetting er å bidra til en offentlig sektor der det
oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig,
effektiv, forutsigbar og god forvaltning.
Det offentlige skiller seg fra privat virksomhet blant annet ved
å skulle dekke en rekke ulike formål, og ofte kan den enkelte
virksomhet ha mer enn ett formål. Ledelsesutfordringene i
offentlig sektor er derfor på mange måter forskjellig fra de
ledelsesutfordringer vi ser i privat sektor. Ledere i offentlig sektor
må innfri tre krevende styringsutfordringer, som tidvis kan være
motsetningsfylte:
1. Tilrettelegge for politiske beslutninger
2. Avklare forventninger
3. Lede og utvikle egen organisasjon

”Vår hovedmålsetting er å bidra til en offentlig
sektor der det oppnås mer tjenester for
pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv,
forutsigbar og god forvaltning.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

BDO kjenner utfordringene og har gjennom erfaring utviklet
særskilt kompetanse om forhold som kjennetegner god
virksomhetsstyring innen offentlig tjenesteyting og forvaltning. Vi
jobber med offentlige ledere i både endringsprosjekter og FoUprosesser, og søker å løse deres utfordringer ved å tilgjengeliggjøre
våre erfaringer, analyser og metoder.
Våre kunder gir oss særskilt positiv tilbakemelding på følgende
områder:
–– Fokus på kundens behov.
–– Praktiske løsninger.
–– Skaper engasjement og forankring.
–– Prioritert tilgjengelighet.
–– Høy faglig standard.
–– Grundige, objektive analyser.
–– Seniorinvolvering.
I bunn for vår kompetanse, våre tjenester og vår problemløsning
skal det alltid ligge en analytisk grundighet. Dette skal gi våre
kunder trygghet for at løsningene vil være beste utgangspunkt
for å sikre at de løsninger som implementeres på basis av våre
anbefalinger, vil gi ønsket effekt.
BDO skal ikke kunne alt selv. Innenfor offentlig sektor skal BDO
være en utpreget samarbeidspartner for andre miljøer med
komplementær kompetanse.
Formålet er til enhver tid å sette sammen den beste kompetansen
for våre kunder. De siste årene har vi utviklet et nært og godt
prosjektbasert samarbeid med miljøer som for eksempel
anerkjente advokatfirmaer og utredningsmiljøer. BDO har
således en posisjon i markedet som isolert sett er stor nok til å ha
spesialisert faglig tyngde og velprøvd metode, men samtidig liten
nok til å tilby fleksible fremfor rigide forutinntatte løsninger.
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Våre kunder fremhever i referanseuttalelser også vår inkluderende
og involverende arbeidsmetodikk, som bidrar både til å belyse
problemstillinger, og til aktiv kompetanseoverføring. BDO vil
jobbe sammen med oppdragsgiver, ikke bare for. Våre konsulenter
trives med å jobbe tett med våre kunder, og våre prosjektledere
har derfor et ansvar for å overføre kunnskap og gjøre vår metodikk
tilgjeng. Vi tar interessentene med i alle prosjektets faser gjennom
utarbeidelse og gjennomføring av en strukturert involveringsplan,
herunder prosjekteier, ledere/mellomledere, ansatte, tillitsvalgte
og andre relevante interessenter.
Våre kunder og våre tjenester
Våre kunder er departementer, direktorater, forvaltningsorganer,
fylkeskommuner, kommuner og offentlige eide virksomheter,
herunder statsforetak, særlovselskaper, kommunale/fylkeskommunale foretak, interkommunale selskaper, aksjeselskaper,
deltakerliknende selskaper og stiftelser. Gjennom BDOs
rådgivnings-, revisjons-, regnskapfører- og advokatvirksomhet
tilbyr BDO spesialiserte tjenester til offentlig sektor innenfor:
–– Utrednings- og analysestøtte.
–– Utviklings- og omstillingsstøtte.
–– Evalueringer, tilsyn og operative kontrolloppgaver.
–– Avanserte finansielle analyser.
–– Regnskapsfaglig , skattefaglig og avgiftsfaglig rådgivning.
–– Revisjons- og regnskapsfører- og advokattjenester.
BDO har ingen faste ”produkter”, men kombinerer vår kompetanse fra ulike løsninger og metoder tilpasset den enkelte kundes
behov. Én løsning kan passe for én kunde, mens en annen løsning
passer for en annen kunde selv om problemstillingen er lik.
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Denne tilnærmingen til kundens behov er vårt viktigste verdigrunnlag. Dette, kombinert med grundighet og objektivitet,
gjør at våre kunder skal oppleve oss som en verdiskapende og
annerledes konsulent.
Du kan lese mer om innholdet i våre tjenester på bdo.no, og vi
oppfordrer alle våre lesere til å melde seg på bdobloggen.no
hvor vi publiserer aktuelle artikler og utredninger fra BDO. Denne
tjenesten er gratis. Her kan dere velge hvilke temaer dere ønsker å
motta informasjon om. Dere vil da få tilgang til alle oppdateringer.
Da BDO i Norge startet sin satsning mot offentlig sektor
høsten 2008, hadde vi én stor kunde. I dag har vi mange flotte
rammeavtaler og kunder som gjør oss stolte over hva vi har
oppnådd. Vi har lykkes med å bygge en bred kompetanse hos
prosjektlederne med utdannelse som/innen siviløkonomer,
kommunal økonomi og administrasjon, politisk økonomi,
samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosiologi, politi, sykepleie,
pedagogikk, juss, kvalitetsledelse, revisjon mv. Videre er
ble vår første PhD ansatt i 2013, og i 2013 tok BDO over
kundekontraktene og markedsansvaret i Sverige der BDO har en
god markedsposisjon innenfor helsesektoren. BDO i Norge sitter
også i den internasjonale ledelsen for offentlig sektor i BDO, og
har således direkte tilgang på den kompetansen og erfaringen som
finnes i over 154 land og blant våre 64 000 ansatte.
BDO i Norge, Danmark, Finland og Sverige samarbeider om å
videreutvikle innovative tjenester til alle våre offentlige kunder i
Norden. Vi ser flere spennende nye tjenesteområder komme, for
eksempel:
• Sosialt entreprenørskap er et begrep som kommer i tilknytning
til å organisere frivilligheten for å bidra til å løse offentlige
oppgaver. Vi tror at velferdssamfunnet fremover vil bygges av
det offentlige og frivilligheten i fellesskap. For å lykkes vil det
være nødvendig å tenke nytt når det gjelder organiseringen av
grensesnittet mellom det offentlig og frivillig sektor.
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”Offentlig sektor må utvikle gode ledere; ledere
som utviser godt lederskap og sørger for at sin
virksomhet overgår samfunnets forventninger,
uten å ha (overdreven) fokus på antall tellekanter
i resultatrapporten.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

• Nye organisatoriske modeller innenfor helse og omsorgsfagene
er fremvoksende. Det er forhåpentligvis snart slutt på institusjonaliseringen av eldreomsorgen. Kommende generasjon vil
forvente at tilværelsen som gammel preges av engasjement,
vitalitet og valgfrihet i hverdagen. Fremtidens eldre er ressurssterke som vil kunne bidra på mange samfunnsområder.
Forebyggende tjenester er bare starten.
• Det er en fremvoksende kritisk røst mot (overdreven) målog resultatstyring. Noen har tatt til orde for hva de kaller en
tillitsreform. Danskene er foran oss også her, men vi er sikre
på at vi alle vil høre mer om dette i nær fremtid. Dette gjelder
på flere nivåer. Mål for ansatte kan være demotiverende og gi
uønsket adferd, mens tillit er motiverende og engasjerende.
Mål for direktorater og virksomheter skal gi retning, men
bør ikke være en unnskyldning for å unngå å fylle deres
samfunnsoppgave på en best mulig måte. God ledelse er
viktigere enn mål. Dårlig ledelse er uheldig, mens dårlig ledelse i
kombinasjon med overdreven fokus på mål kan bli katastrofalt.
Her har offentlig sektor en stor utfordring fremover – å utvikle
gode ledere; ledere som utviser godt lederskap og sørger for
at sin virksomhet overgår samfunnets forventninger, uten å ha
(overdreven) fokus på antall tellekanter i resultatrapporten.
• Går pengene til formålet? Vi ser en økende oppmerksomhet
fra politikere, media og samfunnet for øvrig på hvordan
offentlige penger benyttes. Her kan nevnes kritiske overskrifter
knyttet til tilskudd til private tjenesteytere, f.eks. private
skoler, barnehager, omsorgsorganisasjoner og asylmottak, der
virksomhetene tjener store penger. Tilsvarende ser vi kritiske
overskrifter knyttet til offentlige satsningsprosjekter der det
stilles spørmål ved om pengebruken har gitt den ønskede effekt.

• Vi tror også det vil bli økende oppmerksomhet mot reformer
med formål å forenkle forvaltningen, skape en mer effektiv
statsforvaltning og bedre koordinering av statlige oppgaver.
Likeså bør det ses på forenklinger av statlige retningslinjer og
rapporteringskrav ovenfor kommunesektoren. Svært mange i
kommunene og fylkeskommunene gir uttrykk for at de bruker
mye tid i sitt daglige arbeide på å dokumentere og rapportere i
henhold til sentrale krav.
• Videre ser vi også at EØSs overvåkingsorgan ESA setter stadig
større press på å sikre at norske kommuner/fylkeskommuner
og statlige virksomheter ikke yter ulovlig statsstøtte og
kryssubsidiering mellom kommersielle og lovpålagte oppgaver.
Vi har det siste året sett flere saker der ESA krever at kommuner
må skille ut kommersielle aktiviteter i egne selskaper, og der
statlige virksomheter må holde sine regnskaper adskilt for
eksterne inntekter.
BDO ønsker å bidra til forenklinger og forbedringer. Vi ønsker å
bidra i debatten hvor endring skapes. Vi håper du setter pris på
denne artikkelsamlingen og at denne kan gi inspirasjon til endring.

MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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HVA KJENNETEGNER GOD STYRING
OG KONTROLL I KOMMUNAL SEKTOR?
I privat og offentlig sektor har vi de siste årene sett at
det utarbeides stadig mer helhetstenkende modeller
for styring og kontroll av virksomheten. Tanken om at
alt kan måles og styres i ett system, herunder ledelse,
tjenesteutøvelse, økonomi, personalutvikling, prosjekter
mv. er urealistisk og i beste fall svært ressurskrevende å
forsøke å implementere, og effekten er normalt liten. Dette
hindrer ikke at enhver virksomhet bør definere hva som
kjennetegner den organisasjonen de ønsker å være, og de
ulike tiltak og målsettinger som anses nødvendig for nå dit.
Vi har i denne artikkelen sammenstilt de tilbakemeldinger vi
har fått fra rådmenn med hensyn til hva de selv betegner en
kommune med god styring og kontroll, og videre de viktigste
kravene dette stiller til rådmannen eller byrådslederen som
kommunens øverste administrative ledelse.
Hva kjennetegner en kommune som har god styring og
kontroll?
En kommune som har god styring og kontroll, er en kommune
der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en
rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. Utfordringen er
å gi innbyggerne best mulig tjenester innenfor ansvarlige rammer.
Dette kan vi oppnå gjennom å:
• Etablere en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon av leveranser
og prioriteringer mot brukere, innbyggere og omverden for
øvrig.
• Samordne ressurser og balansere fokus på tvers av sektorer.
• Gjennomføre endringsprosesser for å oppnå kontinuerlig
forbedring og utvikling.
• Etablere tydelig ansvar- og rolleforståelse mellom politikerne,
rådmannen og resultatenhetsledere.
• Utvikle gode kommunale ledere.
• Skape vekst gjennom medarbeidere og kulturbygging

”Kommunens administrative leder har tre
styringsutfordringer; styring og kontroll mot
politikere, innbyggere og egen organisasjon.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

God styring og kontroll setter store krav til ledelse
Det nevnes særlig tre ledelsesutfordringer knyttet til det å utvikle
en kommune med god styring og kontroll. Disse er krevende og
tidvis motstridende:
1. Tilrettelegge for gode politiske beslutninger.
2. Tilrettelegge for god forventningsavklaring.
3. Lede og utvikle egen organisasjon.
I denne artikkelen har vi forsøkt å utdype disse styringsutfordringene som ledelsen i en kommune står ovenfor.
Ad 1. Tilretteleggelse for gode politiske beslutninger
Å legge til rette for gode politiske beslutninger kjennetegnes
ved at politikerne kjenner kommunens behov når de skal foreta
beslutninger; det vil si innbyggernes behov, og kommunens
oppfyllelse av disse. Dette innebærer at politikerne også må
kjenne konsekvensene av sine prioriteringer. Det er viktig at
administrasjonen ”oppdrar” sine politikere gjennom å fremlegge
godt forberedte saker, og gjennom å være tydelige på konsekvensene av ulike politiske valg. Med konsekvenser menes her
brukernes, innbyggernes og omverden for øvriges opplevelse
av kommunens tjenester, samt konsekvenser for kommunens
øvrige tjenestetilbud, kommunens økonomi, organisasjonen og
personalet.
Noen av de hyppigst nevnte utfordringene knyttet til
tilretteleggingen for gode politiske beslutninger er:
• Er arbeidsfordelingen mellom politisk og administrativt nivå
klar og tydelig? Eller blander man rollene?
• Redegjør saksfremstillinger i tilstrekkelig grad for hvordan
politiske prioriteringer påvirker aktivitetsnivået i virksomhetene,
og hvilke økonomiske omprioriteringer som eventuelt må følge
av beslutningene?
• Er det en arena der administrativ og politisk ledelse
gjennomfører en åpen og helhetlig evaluering av politisk og
administrativ styring? Er det etablert gode tilbakemeldingsog oppfølgingsprosesser? Er det etablert gode rutiner for
kommunikasjon av resultater?
• Inkluderes og involveres politikere i saksprosessen slik at
politikerne har balansert, fullstendig og riktig informasjon om
saksgrunnlaget?
• Er det etablert gode planprosesser som sikrer samhandling i
verdikjedene, slik at politiske beslutninger på et tjenesteområde
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påviker positivt også andre tjenesteområder der dette er relevant? Herunder for eksempel forebyggende tjenester ovenfor
barn innenfor kultur og vurdert opp mot for eksempel tiltak
innenfor barnevern, skole og ungdomspsykiatri. Gjøres det
veloverveide vurderinger av slike samhandlingseffekter, og hvor
godt dokumentert er disse ovenfor politikerne?
• Er det etablert gode rutiner og strukturer for eierskapskontroll i
tilknyttede virksomheter?
• Er det etablert et godt og helhetlig innføringsprogram for nye
politikere?
Ad 2. Tilrettelegge for god forventningsavklaring
Å foreta en tilstrekkelig forventningsavklaring mot brukere,
innbyggere og omverdenen for øvrig kjennetegnes ved
åpen, ærlig informasjon og kommunikasjon. Innbyggernes
forventninger vil være styrende for deres opplevelse av
kommunens tjenester og forvaltning. Forventningsavklaring
er derfor en viktig del av kommunens styring og kontroll.
Som del av forventningsavklaringen må kommunen være
dyktig til å kommunisere sine prioriteringer og sine faktiske
leveranser. Noen av de hyppigst nevnte utfordringene knyttet til
forventningsavklaring er å:
• Etablere prosesser og systemer for avklaring av
innbyggernes behov.
• Etablere prosesser som sikrer forventningsavklaring.
• Etablere prosesser som sikrer god kommunikasjon av
kommunens prioriteringer.
• Etablere prosesser og systemer som gjør at kommunen
kjenner omfanget og kvaliteten av sine faktiske leveranser.
Noen kontrollspørsmål kommunen kan stille seg selv kan for
eksempel være:
• Oppleves myndighetsutøvelsen som rettferdig, og tjenesteproduksjonen som tilgjengelig, effektiv og kvalitativ?
• Hvordan håndteres forskjellige oppfatninger om behovsdekning sett fra det offentliges og tjenestemottakerens side?
• Kjenner innbyggerne og brukerne de politiske prioriteringene?
• Utøver kommunen en tydelig eierstyring av underliggende
virksomheter og eide selskaper?
• Oppleves en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon mot
brukere, innbyggere og omverden for øvrig?
• Oppleves kommunen å demonstrere en undersøkende og
åpen holdning?
Ad 3. Lede og utvikle egen organisasjon
Å lede og utvikle egen organisasjon innebærer å sørge for god
styring mot mål med begrensede midler slik at det oppnås mer
tjenester for pengene, og at det ytes en rettferdig, effektiv,
forutsigbar og god forvaltning/myndighetsutøvelse. Rådmannen
(byrådslederen) er kommunens øverste administrative leder.
Hvordan denne organiserer og leder virksomheten er kritisk for
hvorvidt kommunen oppleves å ha en god styring og kontroll,
både sett utenfra og innenfra.

Her følger noen av de hyppigst nevnte utfordringene knyttet til
å lede og utvikle kommunens organisasjon:
• Er det etablert helhetlige planprosesser der mål er omsatt til
strategi, og brutt ned på ulike måleperspektiver? Herunder at
kommunens styringsmodell måler og synliggjør sammenhenger
mellom ressursbruk, produksjon og måloppnåelse, at kommunen kjenner sine innbyggeres tjenestebehov, sitt eget
aktivitets- og kvalitetsnivå, og sin egen effektivitet og ressursbruk i tjenesteproduksjonen?
• Utøves det lederskap i alle ledd som fremmer samhandling,
kunnskapsdeling og utvikling?
• Er det etablert en helhetlig prosess for risikostyring og intern
kontroll? Herunder at kommunen kjenner hvor risikoen er størst
for uønskede hendelser og iverksetter tiltak for å forhindre at
slike skal inntreffe?
• Sikrer organiseringen og oppgavefordelingen at riktig
kompetanse tiltrekkes, utvikles og beholdes i kommunen?
• Er systemer og prosesser effektive, kvalitative og tilpasset for
å støtte kommunens ulike formål og virksomheter?
• Er det etablert klare ansvarslinjer med tydelig ansvar og
myndighet i alle organisatoriske ledd?
• Er støttefunksjonenes rolle klar og tydelig i forhold til deres
oppgaver ovenfor ledelsen og kommunens ulike virksomheter?
I denne artikkelen har vi kun skrapt i overflaten med hensyn til hva
det innebærer å lede en kommune mot god styring og kontroll. Vi
har systematisert hva som synes å være en bred oppfatning blant
rådmenn med hensyn til hva som menes med ”god styring og
kontroll”. Vi har pekt på de hyppigst nevnte ledelsesutfordringene
på veien mot god styring og kontroll. Vi håper derfor dette kan
være en viktig og riktig struktur for politikere, rådmann, kontrollutvalg og andre interessenter til å vurdere hvor god styring og
kontroll kommunen synes å ha, og ikke minst hvilke tiltak det bør
jobbes med for å videreutvikle kommunens styring og kontroll.
Samtidig vil vi fraråde på det sterkeste å forsøke å innføre én
systemløsning eller én helhetlig styringsmodell som skal inkludere
alle disse elementene. Det viktigste er å være klar over hva som
er viktige og hvilke svakheter egen kommune har, slik at det kan
jobbes med tiltak for forbedring. Avslutningsvis vil vi forsøke oss
på en definisjon av hva som etter vår oppfatning kjennetegner en
kommune med god styring og kontroll, og som vi håper kan være
til inspirasjon for utvikling av kommunens målstyring:
1. Kommunen har god måloppnåelse.
2. Kommunen har effektiv ressursbruk.
3. Kommunen har lite eller ingen negativ oppmerksomhet om
sitt omdømme.
4. Kommunen oppleves å ha en rettferdig, effektiv, forutsigbar
og god forvaltning og tjenestetildeling.
MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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HAR DU OVERSIKT OVER STATEN?
Staten består av 16 departementer med ca. 225 underliggende virksomheter og om lag 1.000 statlige distriktskontorer. Vi har spurt oss: Hvordan ser staten egentlig ut?
Og er dette den mest hensiktsmessige måten å organisere
de offentlige oppgavene på? Hvor mange vet forskjellen på
Forbrukerrådet og Forbrukerombudet? Og hva er egentlig
forskjellen på Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norsk helsenett
og Helsedirektoratet?
BDO har tegnet statskartet. Vi vil i denne artikkelen illustrere
statens organisering og diskutere hvilke problemstillinger organiseringen reiser, både når det gjelder demokratiske prinsipper,
og hvorvidt den legger til rette for effektiv forvaltning av det
offentliges ressurser.
Det statlige engasjementet i den norske velferdsmodellen er
omfattende. Det store antallet statlige virksomheter, etater,
tilsyn, råd, utvalg osv. reflekterer nettopp bredden i statens
engasjement, men også at staten står nokså fritt til å organisere
seg slik den finner det mest hensiktsmessig.
De siste 20 årene har det vært et stort og økende antall omorganiseringer i sentralforvaltningen. Mye av endringene er
hovedsakelig utskillelse til egne rettssubjekter, for eksempel
ved at man har skilt mellom rollen som tjenesteyter, og rollen
som myndighet, innenfor samme sektorområde. Det har videre
vært en tendens til at man ønsker å rendyrke departementene
som politiske sekretariater, og overført myndighetsoppgaver til
direktoratene.
Direktoratet for forvaltning og IKT forklarer endringene med
behovet for nye rolleavgrensninger, samt å sikre bedre styring
og effektivisering av ressursbruken. Utviklingen er derfor naturligvis begrunnet i en rekke forvaltningspolitiske hensyn som
rettssikkerhet, faglig uavhengighet, styrbarhet osv. Da, vel og
merke, for den enkelte virksomhet, i det enkelte tilfellet.
Vi savner den overordnede og prinsipielle drøftingen av hva
oppsplittingen og utskilling av oppgaver og ansvar har å si
for statsforvaltningen totalt sett med hensyn til demokrati,
styrbarhet, effektivitet og rettssikkerhet. Som innspill til en mer
helhetlig statlig styring og organisering, mener vi det er mest
hensiktsmessig å starte med det øverste forvaltningsnivået;
med departementene. Når vi betrakter statskartet er det
nemlig flere forhold ved departementsstrukturen som slår oss.
For det første er det et svært åpenbart trekk at sentralforvaltningen er bygget opp omkring sektorene med det resultatet at
vi har fått sterke fagdepartementer. Vi har svake samordningsdepartement, bortsett fra Finansdepartementet, som kan
koordinere og bidra til helhetstenkning i regjeringsapparatet. Med
denne modellen oppstår derfor store utfordringer når oppgaver
må løses på tvers av sektorområder. Dette ble særlig tydelig i
arbeidet etter terroranslaget 22. juli 2011.

Flere andre land har etablert et innenriksdepartement som
har ansvar for interne anliggender, altså oppgaver der det
kreves særlig samordning og koordinering, herunder sikkerhet
og beredskap. Storbritannia, Finland og Nederland har valgt
denne løsningen. Etter vår mening er det nærliggende å tenke
seg et innenriksdepartement med et samordningsmandat,
ansvar for langsiktig styring og nasjonal planlegging, risikostyring og internkontroll i departementsfellesskapet.
Administrative støttetjenester kan dessuten tenkes integrert i
dette departementet. Videre bør et slikt departement huse et
større analyse- og utredningsmiljø som vurderer de tverrgående
utviklingstrekkene i forvaltningen, samt beste praksis fra andre
land.
For det andre er statskartet etter vår oppfatning slående omfattende også i den vertikale dimensjonen. 11 av de 16 departementene har mer enn 14 underliggende virksomheter som skal
styres og følges opp. Flere av de underliggende virksomhetene har
dessuten en svært omfattende etatsstruktur under seg. I denne
forbindelse spør vi oss: Kan dette bidra til at ansvar blir utydelig?
At tiltak med konsensus eller politisk kortsiktig gevinst vinner
frem, foran tiltak som krever langsiktig, fast målrettet styring for
å bli gjennomført?
Vi tror dette.
Dessverre tror vi også at statsforvaltningen «blir litt til som den
går» basert på ulike omstendigheter, uten at det alltid er en
helhetlig tanke bak. For eksempel ser vi at statsforvaltningen
ikke alltid er moden til å styre underliggende virksomheter, og
at den manglende styringsmodenheten av og til kompenseres
med organisatoriske grep. Vi ser for eksempel at det blusser opp
en debatt om organisering når det blir tydelig at en virksomhet
ikke oppnår sine mål, eller at virksomheten har bevist at den
ikke opererer som forutsatt under ekstreme omstendigheter, for
eksempel terror, naturkatastrofer og lignende. I slike situasjoner
ropes det om sterkere politisk styring. God styring inkluderer å
kunne velge blant ulike styringsprinsipper og tilpasse disse til den
enkelte situasjonen.
Etter å ha studert statskartet mener vi at det er grunn til å stille
spørsmål ved den statlige styringen og organiseringen. Det er ikke
alltid den valgte organiseringen legger til rette for de ønskede
styringsprinsipper. Og det er ikke alltid det som synes å være
den beste organisatoriske løsningen i det enkelte tilfellet, er den
mest optimale løsningen for statsforvaltningen totalt sett. mest
optimale løsningen for statsforvaltningen totalt sett.

MORTEN THUVE / INGER-JOHANNE WEIDEL
moth@bdo.no / inwe@bdo.no
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” Vi erfarer at det i tilfeller der det skal
utarbeides en reguleringsmodell, bør
det gjøres en grundig vurdering av
reguleringens formål.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Utvikling av reguleringsmodeller er et fremvoksende tema i
statsforvaltningen, og spesielt regelverket om statsstøtte
har over flere år hatt særskilt fokus i EØS og EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Vi ser at regulering også er fremvoksende
innenfor nye områder, som for eksempel ved offentlig driftsstøtte til private tjenesteytere, og der det private yter lovregulerte tjenester mot brukerbetaling. Regelverket omfatter
kontroll med ulovlig kryssubsidiering mellom beskyttet og
konkurranseutsatt virksomhet, og regelverket omfatter regler
som skal forhindre ulovlig statsstøtte. Ved statlig kjøp eller
finansiering av tjenester går disse regelverkene i hverandre;
ulovlig statsstøtte kan ofte medføre ulovlig kryssubsidiering.
Vi vil i denne artikkelen diskutere og eksemplifisere nærmere
noe av den kompleksiteten som ligger i dette regelverket.
I forbindelse med opphevelsen av offentlige monopoler de siste
15-20 årene har utvikling av reguleringsmodeller vært svært
relevant. Formålet er å skape tilgang for nye markedsaktører og
på sikt dynamisk konkurranse. EØS har hatt stor oppmerksomhet
om problematikken, herunder telekommunikasjonssektoren, post,
kraft med flere bransjer.
Reguleringsmodeller er normalt også relevant ved kjøp av
tjenester eller ved statlig finansierte tjenester, og har den siste
tiden blant annet vært diskutert i forbindelse med statlig kjøp av
plasser på Hurtigruten, persontransport på jernbane, offentlig
tilskudd til private barnehager, private sykehjem, private skoler,
og statlig finansiering av nye studentboliger.
Videre har vi den siste tiden sett at ESA har viet særskilt
oppmerksomhet der offentlig sektor også har inntekter i et
kommersielt marked. ESA har blant annet pålagt kommunale
virksomheter som har inntekt i et kommersielt marked, å etablere
et regnskapsmessig skille, og sågar et organisatorisk skille for den
kommersielle delen av virksomheten. Formålet er å hindre at den
kommersielle delen subsidieres gjennom samorganiseringen med
den kommunale virksomheten.
Til slutt vil reguleringsmodeller også være aktuelt der en tjenesteleverandør av offentlig regulerte tjenester mottar betaling fra
brukerne. I slike tilfeller skal det sikres at brukerbetalingen går
til formålet og ikke gir eieren en urimelig fortjeneste. Dette

gjelder for eksempel bruk av egenbetalinger i privatdrevne skoler,
barnehager og sykehjem, og ved studentsamskipnadenes bruk
av studieavgiftene til velferdsformål for studentene. Felles for
alle disse er at det ønskes regulert at brukerbetalingen ikke går
til eieren som urimelig fortjeneste eller til andre brukere av de
samme tjenestene; for eksempel ikke-studenter som bruker
studentsamskipnadens idrettsanlegg.
I denne artikkelen vil vi diskutere ulike vurderingstemaer og ulike
modeller for regulering, herunder:
• Hvorfor og hvordan regulere?
• Rollekonflikter.
• Regulatoriske utfordringer.
• Ulike reguleringsmodeller.
• Særskilt om statlige kjøp.
Hvorfor regulere?
Regulering av dominerende markedsaktør gjøres som oftest av
en eller flere av følgende årsaker:
• Sikre tilgang på materiell/infrastruktur på like vilkår.
• Unngå at monopolisten/ den dominerende aktøren tar ut
monopolprofitt.
• Unngå kryssubsidiering mellom den dominerende aktørs
konkurranseutsatte og ikke-konkurranseutsatte tjenester.
• Legge press på kostnadsutviklingen gjennom krav til
effektivisering.
Regulering i forbindelse med statlig kjøpte eller finansierte
tjenester gjøres som oftest av en eller flere av følgende årsaker:
• for å unngå å komme i konflikt med regelverket om ulovlig
statsstøtte
• for å unngå kryssubsidiering av konkurranseutsatt virksomhet
• for å måle økonomisk resultat - fremme effektivitet
• for å sikre at pengene brukes til formålet, og ikke f.eks. kommer
eierne til gode i form av utbytte eller lignende
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”Det går normalt et mentalt skille mellom
krav om regnskapsmessig skille og krav
om operativt skille. Ved å kreve operativt
skille griper man inn i eiers styringsrett.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Vi kan nevne noen eksempler: På midten av 90-tallet skulle det
etableres konkurranse innenfor leveranser av telefonitjenester,
samtidig som det ikke ville være økonomisk realistisk eller
forsvarlig å kreve at alle operatørene måtte bygge ut et eget
telefoninett. Det var derfor viktig å sikre alle interesserte aktører
tilgang til den etablerte teleoperatørens fastnett. I tillegg til
regler som skulle sikre slik tilgang, ble det også utarbeidet
regler for hvilken leiepris den etablerte operatøren kunne beregne seg for utleie av kapasiteten i nettet. Det ble etablert
krav til produktregnskaper som viser om den dominerende
fastnettoperatøren kan påstås å kryssubsidiere overskudd fra
fastnettvirksomheten til den mer konkurranseutsatte delen av
virksomheten.
Tilsvarende problemstillinger har vi der den statlige operatøren av
persontransport på jernbane skal utfordres i konkurranse. Det vil
da være mest effektivt at det sikres tilgang på leie av togsett til en
forutsigbar pris i forbindelse med konkurranseutsettingsprosessen.
Her må det også sikres at dersom den etablerte operatøren selv
skal gi tilbud, så må denne holde sin økonomi adskilt for det
aktuelle oppdraget i forhold til sine øvrige oppdrag (som er delvis
statlig finansiert) for å unngå kryssubsidieringsproblematikk og
brudd på regelverket om ulovlig statsstøtte. Med kryssubsidiering menes at det benyttes penger opptjent fra den ikkekonkurranseutsatte delen av virksomhet til å tilby billigere
tjenester i den konkurranseutsatte delen av virksomheten.
Med ulovlig statsstøtte menes at det benyttes midler fra statlig
finansiert virksomhet til konkurranseutsatt virksomhet. Med
ulovlig statsstøtte menes her at det offentlige betaler mer for
kjøpet av tjenesten enn hva det koster å produsere tjenesten
(inkludert en rimelig fortjeneste), og at det dermed opparbeides
et overskudd som for eksempel kan benyttes til ekstraordinært
utbytte til eieren eller til å finansiere konkurranseutsatt virksomhet. Således er kryssubsidiering og regelverket for forhindring
av ulovlig statstøtte i dette tilfellet to sider av samme sak, og
regulering er derfor viktig av hensyn til begge regelverkene.
Når staten kjøper et visst antall plasser på Hurtigruten for å sikre
et godt kollektivtilbud på kysten, er det samme problemstilling
som nevnt avslutningsvis i eksempelet ovenfor. Det er da viktig

å holde denne økonomien adskilt fra øvrig konkurranseutsatt
virksomhet(cruise-/turisttrafikk) på Hurtigruten for å kunne
dokumentere at det ikke har skjedd kryssubsidiering og dermed
også ulovlig statsstøtte. Dette er svært komplisert, da begge
tjenester leveres på samme kjøl og av samme personell mv. Men
like fullt vil det være viktig for å unngå krav om tilbakebetaling av
deler av det statlige kjøpet.
I andre tilfeller kan regulering også være relevant ved offentlig
finansiering eller private brukerbetalinger til tilbydere av
offentlige lovpålagte tjenester. Regulering er relevant for å
sikre at det kan dokumenteres at mottatt offentlig tilskudd
og/eller brukerbetaling kun benyttes til aktuelle tjenester for
de definerte brukergruppene. Dette er for eksempel tilfelle
for studentsamskipnadene. Disse mottar statstilskudd til
finansiering av nye studentboliger, men har ellers ansvaret for
egen økonomisk inndekning. Tilskuddet må tilbakebetales i sin
helhet dersom studentboligene selges før antatt økonomisk
levetid. Studentsamskipnadene tar videre inn semesteravgift fra
studentene og er pålagt gjennom segmentregnskap å vise at det
kun subsidieres tjenester (for eksempel svømmehall, kantine mv.)
til studenter som har betalt slik avgift, og ikke til andre brukere.
Tilsvarende problemstilling har man for private barnehager der
tilskuddene og foreldrebetalingen skal komme barna til gode. Det
er derfor nødvendig å kontrollere at det ikke spares på bekostning
av tilbudet for barna for at eieren i neste omgang skal kunne ta ut
en uforholdsmessig høy fortjeneste.
Dette er kun eksempler på områder hvor det vil være nødvendig
med regulering, og samtidig eksempler på at det vil være ulike
formål med reguleringen og dermed også ulike modeller som vil
ha størst treffsikkerhet fra sak til sak. En reguleringsmodell som
bommer på formålet kan i verste fall gi gale incentiver og medføre
at man rammes av regler om ulovlig statsstøtte. Det kan også
være slik at reguleringsmodeller som synes å være fornuftige i
dag, ikke vil være det i fremtiden; for eksempel fordi konkurransen
er endret eller fordi det ikke er lukket for tilpasninger som medfører at effekten blir begrenset.
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Hvordan regulere?
Regulering kan gjennomføres på flere ulike måter hvor de
vanligste er at det settes krav til tilgang på infrastruktur og
essensielle driftsmidler, krav til organisering (armlengdes
prinsippet) og krav til finansrapportering (økonomisk transparens).
I noen sektorer har det også vært satt kvantitative krav til for
eksempel (maksimal) inntjening eller minimumskrav til kvalitet.
De ulike modellene har ulike formål og dermed ulik treffsikkerhet
i forhold til ønsket formål. Vi erfarer derfor at i tilfeller der det
skal utarbeides en reguleringsmodell, bør det gjøres en grundig
vurdering av reguleringens formål. Et eksempel på dette er den
foreslåtte reguleringen av private barnehager utarbeidet høsten
2010. Formålet der var å begrense eiernes mulighet for å ta ut
ekstraordnære gevinster/verdier/utbytte, og det ble først foreslått
å sette en begrensning på lovlig utbyttestørrelse i forhold til
egenkapitalens størrelse. Når en stor andel av barnehagene
er organisert uten regnskaps- og revisjonsplikt, blir dette ikke
realistisk. Dette er et eksempel på at én modell ikke nødvendigvis
passer for alle områder, selv om den fungerer aldri så bra på ett
område.
Rollekonflikter
Innenfor et reguleringsregime er det ulike aktører, herunder kan
det være flere eller alle av følgende: Eier, regulert virksomhet,
konkurrenter, regulator og kjøper. I kjøperrollen vil statens oppgave være å forhandle et mest fordelaktig innkjøp på vegne av
det offentlige og brukerne, samt å sikre tilgang til tjenesten for
brukerne. Som regulator vil staten være opptatt av at alle aktører
har like vilkår, og at det ikke skjer kryssubsidiering. Som eier
(for eksempel statens eierskap i Telenor og NSB) vil staten være
opptatt av å maksimere sin avkastning og sikre en bærekraftig
utvikling av virksomheten. Virksomheten selv vil være opptatt
av å maksimere verdien for sin eier, som er staten.

• Maksimere
avkastning
• Bærekraftig
utvikling
• Maksimere eiers
avkastning
• Bærekraftig
utvikling

Eierrollen

Regulatorrollen

Operatørrollen

Kjøperrollen

• Like vilkår for alle
aktører
• Tilgang til infrastruktur
for alle aktører
• Mest fordelaktig innkjøp på vegne av det
offentlige og brukerne
• Sikre tilgang på
tjenesten

Det kan oppstå rollekonflikter mellom regulatorrollen, kjøperrollen og eierrollen. Innenfor telekommunikasjon er Post- og
teletilsynet regulator og Nærings- og fiskeridepartementet er
eier. I denne sektoren skjer det ikke statlig kjøp så staten har ikke
rolle som kjøper. Innenfor persontransport på jernbane har man
skilt driftsoperatøren og infrastrukturen ut i to ulike virksomheter;
NSB og Jernbaneverket, således er det mindre behov for regulatorrollen. Her er imidlertid Samferdselsdepartementet både eier og
kjøper (den som forhandler og følger opp kontrakten om dekning
av ulønnsomme driftsstrekninger). Regulering er også relevant
der staten ikke er eier, men der operatøren har en dominerende
markedsposisjon. Dette gjelder for eksempel reguleringen av
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råmelktilgangen i Norge, der Tine er en dominerende aktør, men
samtidig er en aktør i konkurransen om foredlede melkeprodukter
(melk, ost mv.). Her har Statens landsbruksforvaltning (SLF) en
regulatorrolle for oppfølging av at alle Tines konkurrenter sikres
tilgang på råmelk på lik linje med Tines egen produksjon av melk,
ost osv.
Man kan tenke seg at det ideelle vil være at statens rolle som
kjøper og statens rolle som eier holdes adskilt. Tilsvarende bør
regulatorrollen, som skal være den som overvåker reguleringen,
ideelt sett holdes adskilt fra de øvrige rollene.
Regulatoriske utfordringer
Det er noen særskilte utfordringer knyttet til regulering av infrastrukturvirksomheter og virksomheter med essensielle driftsmidler. For eksempel gjelder dette Telenors fasttelefoninett,
nettselskapene innenfor kraft, og NSB (dersom en strekning skal
konkurranseutsettes). For slike virksomheter er det relevant å
benytte blant annet følgende regulatoriske virkemidler:

Konkurranseutsatt
virksomhet
Tilgang på og bruk av
infrastruktur mm.

Infrastruktur
med mer

Tilgang på bruk av fellestjenester
Bruk av felles ressurser, kundedatabaser mm.

Beskyttet
virksomhet

Regulering av priser

Tilgang på og bruk av
infrastruktur med mer

Regulering av priser
Regulering av tilgang for andre aktører

• Behov for prismodeller (økonomisk kryssubsidiering) for leie av
kapasitet på nettet eller av driftsmidler.
• Regulering av tilgangen på infrastrukturen, også for eieren
selv når det gjelder bruk i konkurranseutsatt virksomhet (for
eksempel Telenor).
• Regulering av prising av fellestjenester mellom
konkurranseutsatt og beskyttet virksomhet (armlengdes
internprising).
• Krav til ressursprioritering; det vil si at driftsmidler ikke
forfordeles egne tjenesteleveranser, men tilbys med lik
tilgjengelighet og kvalitet til øvrige operatører på nettet.
• Krav til tilgang på kundedatabaser; for eksempel ved
gjennomgående billetteringssystem innen persontransport på
jernbane.
• Krav i forbindelse med utvikling av nye tjenester via
enerettsområdet.
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Ulike reguleringsmodeller
Man kan tenke seg regulering langs en skala fra regulering på pris og kvalitet på den ene siden, mot en regulering på organisering og
eierskap på den andre siden. Modellene har alle både fordeler og ulemper som må veies i det enkelte tilfellet.
Vi ser normalt at de reguleringsmodellene som velges enten er (1) kalkyler eller regnskapsmessig skille på den ene siden, eller (2)
operativt skille, selskapsmessig skille eller eiermessig skille på den andre siden. Det går således normalt et ”mentalt” skille mellom
regnskapsmessig skille og operativt skille. Ved å kreve operativt skille griper man inn i eiers styringsrett og debatten vil da ofte forstyrres
av modellen fremfor formålet.
Skille ved bruk
av kalkyler
·· etablere en fast
kalkylemodell
for beregning
og fordeling av
kostnader
·· produktregnskap
·· etterkontroll av
faktisk regnskapsstørrelse
·· revisorbekreftelse

Regnskapsmessig skille
•
•
•
•

•
•

etablering av eget
regnskapssted
implementering av
tidsregistrering
fordelingsnøkler for
indirekte kostnader
regnskapsmessig fordeling av kapital, inkl.
arbeidskapital
oppstilling av eget
resultatregnskap
revisorbekreftelse
+
+
?

Operativt
skille
•
•

•
•

Selskapsmessig skille

ansettelse av en egen
administrativ ledelse
etablering av formelle
avtaler for interne
leveranser/bruk av
felles ressurser
bestiller-utfører
kompetanse
revisorbekreftelse

•
•

•
•

skille som eget selskap
egne formalkrav i
selskapslovgivningen
for dokumentasjon av
leveranser i samme
konsern
utarbeidelse av offisielt
regnskap (offentlig)
ordinær revisjon

---------- Hensynet til konkurrenter og omverdenen ---------<------ Hensiktsmessighet for virksomheten (kostnader)-------------------- Hensiktsmessighet for regulator---------------->
------- Hensiktsmessighet for virksomheten (synergier)----- --------- Hensynet til markedsutviklingen og innovasjon--------

Reguleringen kan sies å være mer robust og mindre krevende å
følge opp dersom man krever operativt skille (avdelingsstruktur
og egen ledelse), selskapsmessig skille eller til og med eiermessig
skille. Disse modellene går imidlertid inn i eiers styringsrett og
eiers mulighet til å optimalisere og samordne virksomheten
dersom de for eksempel blir pålagt å skille ut sin infrastrukturvirksomhet i et eget selskap, eller til og med selge denne. Ofte vil
dette anses som unødvendig sterk regulering, og regnskapsmessig
skille vil ofte gi de samme gevinstene, dog med større behov for
oppfølging. Hva som er samfunnsøkonomisk best; hensyntatt
virksomhetens egne kostnader, andre aktørers nytte og forbrukernes nytteverdi av reguleringen, må vurderes fra tilfelle til tilfelle.
Det finnes ikke ett svar på hva som er den mest relevante reguleringsmodellen i enhver situasjon.
Særskilte forhold ved statlige kjøp
For statlige kjøp via anbud er det noen tilleggsproblemstillinger
som også må håndteres. Særlig gjelder dette overholdelse av
regelverket om statsstøtte, der det normalt bør kreves at det
settes opp et separat regnskap som dokumenterer at de statlige
kjøpte tjenestene ikke gir unormal høy fortjeneste for operatøren
eller benyttes til kryssubsidiering av operatørens øvrige virksomhet.
Videre må det ikke kunne reises tvil om hvorvidt den eksisterende
operatøren hadde bedre informasjonsgrunnlag enn øvrige tilbydere i forbindelse med en utlyst anbudskonkurranse om statlig
kjøp. Det vil i en slik situasjon være viktig at anbudsprosessen
organiseres slik at det skapes troverdighet om at staten holder
adskilt sin rolle som eier og sin rolle som kjøper.

Eiermessig
skille
•

ikke samme eier som
konkurranseutsatt
virksomhet

+
+
?

Videre vil det kunne være nødvendig for anbudskonkurransen å
tilgjengeliggjøre informasjon fra den eksisterende operatørens
virksomhet som i en normal konkurransesituasjon ellers ville
blitt ansett å være konkurransesensitiv, særlig dersom dette er
første gang kjøpet konkurranseutsettes og eksisterende operatør
er statseid. Dette kan erfaringsmessig skape konflikter som må
håndteres, og staten som eier (departementet) kan måtte gripe
inn å pålegge ledelsen å frigjøre informasjonen.
Avslutning
Hvilken reguleringsmodell som velges vil avhenge av hvilke
effekter man ønsker oppnådd og hvilke muligheter som synes å
best ivareta alle interessenters behov. Det er stor læringseffekt
mellom de ulike reguleringsmodellene som er tatt i bruk i dag.
Men det vil allikevel være særegenheter ved bransjene og
virksomhetene som gjør at modellen alltid må tilpasses den
enkelte situasjon for å treffe best mulig i forhold til formålet.
Det bør også være en viktig målsetting at den samlede ressursbruken og kostnaden er lavest mulig for alle parter. Å utlede
gode reguleringsmodeller krever inngående økonomi- og
regnskapskunnskap samt inngående juridisk kunnskap om statsstøttereglementet og kryssubsidieringsproblematikk. Det er derfor
å anbefale at det settes sammen tverrfaglige team både
for utredningsfasen og i en eventuell implementeringsfase.
MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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GOD ETATSSTYRING ER ET
VESENTLIG VIRKEMIDDEL FOR Å
OPPNÅ EN EFFEKTIV FORVALTNING
AV OFFENTLIGE MIDLER

Om lag ¼ av statsbudsjettet forvaltes gjennom etatsstyringen av underliggende virksomheter (drift og investeringer).
Inkluderes folketrygden i regnestykket innebærer det at i
overkant av 40% av den årlige bevilgningen fra Stortinget,
forvaltes gjennom etatsstyringsoppgavene. Hvordan
etatsstyringen utøves er derfor av vesentlig interesse i
diskusjonen om en effektiv og god forvaltning av offentlige
midler.
Riksrevisjonen har de senere år påpekt svakheter i departementenes etatsstyring, blant annet i utforming av mål og
resultatkrav, fastsettelse av styringsparametre, krav til
rapportering og oppfølging. Utfordringene kommer gjerne
til uttrykk både gjennom svak måloppnåelse innenfor
den enkelte sektor, og i manglende koordinering mellom
sektorene.
Hovedprinsipper for styring
Etatsstyring kan defineres som de administrative og faglige
aktiviteter som et departement utøver:
–– For å påvirke og følge opp underliggende virksomheters
arbeid.
–– For å sikre at det er samsvar med pålagte og avtalte rammer,
mål og strategier.
Gjennom styringen legges premissene for at virksomhetene
skal kunne gjennomføre vedtatt politikk, og rammene for den
interne styringen i virksomhetene fastsettes. Styring og kontroll
er og må være kontinuerlige prosesser, forankret og drevet frem

av både departementet og virksomhetene selv. De overordnede
styringsvirkemidlene som departementet har til rådighet, er blant
annet regulering, finansiering og organisering. Så forskjelligartet
som statens virksomhet er, vil valg av styringsvirkemidler
naturligvis variere fra saksområde til saksområde, og over tid.
I noen tilfeller kan departementet nøye seg med å fastsette
overordnede mål, mens i andre tilfeller er det nødvendig med
en mer detaljert styring. Det er imidlertid uansett ønskelig at
den enkelte virksomhet og departementet er opptatt av hvilke
resultater virksomheten oppnår. Det overordnede styringsprinsippet i statlige virksomheter er i dag mål- og resultatstyring.
Styringsprinsippet skal nettopp bidra til å redusere behovet for
detaljstyring gjennom budsjetter og forskrifter, og heller bidra til å
frembringe de tiltenkte resultater. Systemet skal:
–– Tydeliggjøre hvilke resultater statlig sektor forplikter seg til
i tjenesteytingen til brukerne.
–– Gi beslutningstakerne oversikt over sammenhengen mellom
ressurser, produkter (tjenester) og resultater/måloppnåelse,
og tilstanden innen sektoren.
Mål- og resultatstyring er etter vår mening et godt styringsprinsipp. Spørsmålet er imidlertid om det er godt nok utnyttet
i alle departement og virksomheter. Har for eksempel
departementet et bevisst forhold til virksomhetens formål,
ansvar og myndighet? Og er det tilstrekkelig samsvar mellom
statsbudsjettprosessen og virksomhetenes mål og resultatkrav
fastsatt i tildelingsbrevet? Vet vi nok om koblingen mellom
samfunnsmål og virksomhetenes faktiske måloppnåelse?
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”Styring av statlige virksomheter skal
bidra til at disse oppfyller sine formål på
en best mulig måte”
INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO

Hvordan sikre god måloppnåelse i styringen av offentlig
virksomhet
Den offentlige virksomhet skiller seg fra privat virksomhet blant
annet ved at den ofte retter seg mot et antall ulike formål, og ved
at virksomhetene ofte kan ha mer enn ett formål.
I henhold til økonomiregelverket fastsettes virksomhetens formål og de oppgaver som følger av dette, samt virksomhetens
myndighet og ansvar i virksomhetens Instruks for økonomi og
virksomhetsstyring. At departementet har et bevisst forhold til
formål, myndighet og ansvar, er etter vår mening en vesentlig
forutsetning for forutsigbar og treffsikker styring av underliggende
virksomhet. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har imidlertid
erfart at instruksen sjelden oppfattes som sentral i etatsstyringen1.
En måte å angripe utfordringene ved etatsstyringen på, kan derfor være å starte med en overordnet avklaring av formål(ene),
myndighet og ansvar for virksomheten. I den forbindelse bør flere
styringsdokumenter ses i sammenheng.
Formidling av forutsetninger og krav til virksomheten for det
aktuelle budsjettåret skjer gjennom de årlige tildelingsbrevene.
Her får virksomheten blant annet fastsatt mål, gitt parametere
for styring og resultatmål, tildelt bevilgning fordelt på kapitler
og poster samt omtale av eventuelle oppdrag. For å sikre at

Eksempelsamling med kommentarer, Styringsdokumenta instruks for
økonomi- og verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd
SSØ 01/2011, side 5.

1)

de overordnede utfordringer og langsiktige prioriteringer blir
ivaretatt, må departementet sørge for et godt samsvar mellom
budsjettpropposisjonen og utformingen av mål og resultatkrav
i tildelingsbrevene. Departementene har kommet langt i å
utarbeide målbare resultatindikatorer. Vår erfaring er imidlertid
at resultatinformasjonen i for liten grad brukes systematisk
i etatsstyringen til å ta beslutninger om forbedringstiltak.
Utfordringen synes ikke å være mangel på informasjon. I dagens
system er det mye tilgjengelige data, både kvalitative og
kvantitative analyser utført av departementene selv, og i
rapporter fra underliggende virksomheter og eksterne aktører.
Men resultatinformasjonen varierer ofte i innhold, form og
pålitelighet. Styring og kontroll av underliggende virksomhet
innebærer imidlertid å kunne se formål, resultater og effekter i
sammenheng, der virke-midlene må balanseres mot hverandre.
Da etatsstyring er en kjerneoppgave i alle departementene,
er vår påstand at det er mye uutnyttet kunnskap som har
overføringsverdi, på tvers av sektorene.

INGER-JOHANNE WEIDEL
inwe@bdo.no
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”Helhetlig risikostyring er helhetlig. Det
er ikke nødvendig med flere styringssystemer, men de fleste har likevel det.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

RISIKOSTYRING
I KOMMUNAL SEKTOR
Mange kommuner har kombinasjoner av mål- og resultatstyring og risikostyring, enten som systemer hver for seg,
eller integrert. Det er ikke nødvendig, men få har strukket
risikostyringen «så langt» at denne oppleves som tilstrekkelig
som styringssystem. Dessuten er det stort fokus på rådmannens internkontroll og «hvordan få orden i eget hus?» Internkontrollprosessene inneholder risikovurderinger, som også er
en aktivitet i risikostyringen. Det er all grunn til å være våken
i dette terrenget; risikostyring er ikke å bli ineffektiv med
kompliserte styringssystemer og kontrollordninger. Husk at
et formål med risikostyring er mål- og kostnadseffektiv drift!
Innledning
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives innenfor
regelverket, og at den er gjenstand for «betryggende kontroll»,
slik kommuneloven bestemmer. Kontrollbegrepet er utdypet
og forklart, både gjennom en departemental arbeidsgruppe
(85 anbefalinger til styrket egenkontroll) og gjennom veiledningsmateriell fra KS (Hvordan få orden i eget hus?). Det
beskrives risikovurderinger som ledd i det å ha kontroll, men
ikke risikostyring som et styringsverktøy. Likevel er det mange
kommuner som har risikostyring som ledd i den samlede virksomhetsstyringen. Oslo kommune er blant disse, og som synes
å ha kommet langt i praktisk bruk. Som internrevisor i ett av
eiendomsforetakene i Oslo kommune, er risikostyring én av
oppgavene som blir vurdert.

Virksomhetsstyring
Virksomhetsstyring er vidtfavnende. Mange vil tenke at virksomhetsstyring er et samlet sett av ulike verktøy som benyttes for å
realisere mål og oppnå resultater. Da er det nærliggende å tenke
balansert målstyring (BMS) eller mål- og resultatstyring som
virkemiddel. Andre vil hevde at risikostyring og internkontroll må
være elementer i dette. Atter andre vil hevde at det offentlige
hovedsakelig er styrt av lover og regler, både eksterne og interne,
som gjør at regelstyring må være en vesentlig ingrediens i
styringen.
Overordnet styring skjer gjennom politiske prioriteringer og
vedtak, mens intern styring skjer i regi rådmannen, som skal
iverksette vedtakene. Da tenker man gjerne at gjennomføringen
må organiseres på en hensiktsmessig måte, og at arbeidsprosesser
er målrettede og effektive. Selv om politikerne har et overordnet
ansvar, er det likevel rådmannens ansvar å sørge for en hensiktsmessig virksomhetsstyring.
Risikostyring
Et alminnelig rammeverk for risikostyring er COSO II (2005),
som definerer risikostyring slik:
Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av
strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å identifisere
potensielle hendelser som kan påvirke virksomheten og for
å håndtere risiko slik at den er i samsvar med virksomhetens
risikoappetitt, for å gi rimelig grad av sikkerhet for
virksomhetens måloppnåelse.
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Hvis noe er helhetlig, så kan man lure på om det er behov for
noe mer? Velger man risikostyring som verktøy, skulle det ikke
trengs andre verktøy. Likevel har de færreste kommuner, om
noen, kommet så langt, eller rendyrket prinsippet så konsekvent,
at det bare benyttes risikostyring. Som regel brukes det som et
supplement til mål- og resultatstyring, eller er inkorporert med
denne.

Målsettinger,
utfordringer

Jeg skal ikke dvele ved utfordringer dette kan medføre, men
konstaterer at målsettinger er en forutsetning for risikostyring;
det er faren for ikke å nå mål man vil styre unna, eller å redusere
konsekvensene. Målsettinger er også utgangspunktet i mål- og
resultatstyringen.
En prosessuell illustrasjon av risikostyringsprosessen kan være:

Håndtere
risikoene

Vurdere
risikoene

Kartlegge risikoer

Kommunene, og virksomhetene på ulike nivå, har egne prosesser
for å fastsette mål for den kommende perioden. Disse, sammen
med utfordringer man ser, danner grunnlaget for risikostyringen.
Risikoenes iboende risiko vurderes, man bestemmer seg for
hvordan risikoene skal håndteres, samt kartlegger hvilke tiltak

Kontrollaktiviteter

som er iverksatt for å redusere risikoene, de man ikke velger å
unngå, og til slutt kartlegge gjenværende risiko.
Elementer i et verktøy fram mot kartlegging av den iboende risiko
kan være:

Virksomhet

Sannsynlighet

Risikogruppe

Risiko

Strategisk, operasjonelt, rapportering, etterlevelse

Beskrivelse av risiko

Konsekvens

Unngå, redusere,
dele, akseptere

Hvilke tiltak eller kontroller er satt i
verk for å håndtere risikoen

Sannsynslighet

Konsekvens

1,0

3,0

Det er hensiktsmessig å kjøre risikostyringsprosesser på ulike nivå.
Først gjør kommuneledelsen sin overordnede, eller strategiske,
vurdering. Etter dette «tagges» risikoeiere, som skal håndtere
risikoen videre. Eierne er ofte stab/støtte eller tjenesteområder
(etater/virksomheter). Disse kjører egne risikostyringsprosesser,
som foruten å håndtere de strategiske risikoene «tildelt» av
ledelsen, også har sine egne operative risikoer.
Rapportering på risikostyring
Risikostyring «tatt på alvor» er en omstendelig prosess,
særlig hvis ambisjonene er å så noenlunde. Det er lurt å starte
overordnet, få ledelsens aksept og engasjement, for deretter å
bygge ut styringssystemet. Dertil må styringsprosessen ikke bli

4,0

HØY

Risikoeier

Ledelse,
avdeling,
støtte/stab

kontrollaktiviteter, skal man prinsipielt vurdere risikoen på nytt
for å finne den gjenværende risikoen. Likevel kan det hende man
ønsker å utvikle virksomheten mot enda bedre kontroll, dvs. at
gjenværende risiko er fortsatt for høy, iverksettes utviklingstiltak
Prosessen kan illustreres slik:

Dersom den iboende risikoen er høyere enn det man «vil leve
med», må man gjøre noe med den, dvs. redusere den gjennom
kontrolltiltak, dele den med andre (forsikre seg mot), eller unngå
den ved å «gå ut av» eksponeringen. Hvis risikoen er «levelig»,
aksepterer man den iboende risikoen. Ved reduksjon gjennom

Kontrollaktiviteter

Iboende risiko

Iboende risiko:
Lav - Middels - Høy
2,5

Risikohåndtering

Gjenværende
risiko

Gjenværende
risiko

Utviklingstiltak

Ansvarlig for
tiltakene

Hva skal gjøres framover for å få
bedre kontroll?

Navn

en «stand alone»-aktivitet en gang på høsten/vinteren; styring
innebærer løpende oppfølging. Derfor bør status i risikoer og
aktiviteter rapporteres til ledelsen og evt. styrende organer
tertialvis/kvartalsvis. Det er god erfaring med å supplere de
verbale vurderingene med «trafikklys», fordi da henleder man
oppmerksomheten mot forhold som er mer vesentlig eller hvor
avvikene er størst.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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REGNSKAPSSYSTEM OG
PERIODISERING - HVA SYNLIGGJØR
BEST RESSURSBRUKEN?

Kommunenes bevilgningsregnskap viser tilgang og bruk av
midler, dvs. de finansielle postene for endring av arbeidskapital (poster med betalingsforpliktelser). Felles formål for alle
regnskapssystemer er at regnskapet skal gi brukerne nyttig
økonomisk informasjon for beslutnings- og kontrollformål.
Kommuneregnskapet brukes som underlag til å godkjenne
den ressursbruken som har vært gjort til kommunale tjenester, og spørsmålet blir om de finansielle, utgiftsbaserte
transaksjonene er tilstrekkelige til å gi informasjon om ressursbruken? I det minste må utgiftene periodiseres, dvs. at
regnskapet gir tilnærmet uttrykk for det tjenesten koster.
Det er vanligvis stor enighet om at i offentlig virksomhet er
målet produktene (varer/tjenester) og pengene midlene, mens i
privat virksomhet er det omvendt; målet er pengene (profitten)
og midlene er produktene. Jeg er usikker på om bildet er like
treffende å overføre til formål med regnskapet. Vi skal huske at en
privat virksomhet kun kan selge varer og tjenester som kundene
etterspør, og prisen må være konkurransedyktig i et marked.
Det betyr at de private virksomhetene må være målrettet og
kostnadseffektive; målrettet for å selge det markedet etterspør,
og kostnadseffektive for å vinne salget. Da trenger disse private
virksomhetene et regnskap som gir uttrykk for kostnadene
forbundet med opptjeningen (inntekten), og skulle resultatet bli
et overskudd, så er det fortjeneste (profitt). I motsatt tilfelle er det
underskudd og som kan medføre konkurs.
Skal ikke kommunene også være målrettet og kostnadseffektive?
Jo, vil de fleste mene. Kommunene er målrettet i betydning å yte
varer og tjenester innenfor det offentliges ansvar og politikernes
prioriteringer. Kommunene bør også være kostnadseffektive
i sin tjenesteproduksjon, bl.a. fordi de forvalter fellesskapets
midler. Jeg vil da hevde at kommunene også ville være best
tjent med et regnskapssystem som ga best mulig økonomisk
informasjon om kostnadseffektivitet; hva koster det å yte
tjenestene? Altså er formålet med virksomheten de varer og
tjenester som kommunene yter, mens formålet med regnskapet
er å vise hva disse tjenestene koster. Dette er å gi brukerne
(politikerne) nyttig økonomisk informasjon. At ”bunnlinjen” er

uinteressant som fortjenestemål i kommunene, kan vi være enige
i, da er budsjettavviket mer interessant. Oppstillingsformen for
regnskapet er uinteressant i en diskusjon om periodisering av
utgifter og inntekter.

”I det offentlige er målet tjenestene og
pengene midlet, men i privat sektor er det
motsatt. Men i begge sektorer er mål- og
kostnadseffektivitet viktig, og da må utgiftene
periodiseres så man vet hva tjenestene koster.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Kommunenes finansielle system er betydelig utvannet med
årene. I rendyrket form skulle det gi oversikt over betalingsstrømmene knyttet til anskaffelse og anvendelse av midler,
både til drift og investeringer. Dette var tidligere samlet i ett
budsjettregnskap/bevilgningsregnskap, og som ”resultat” viste
endring i arbeidskapital. Eksempelvis hadde man tidligere
utgiften (anvendelse av midler) til bygging av skole, men den
var aktivert til kr 1,- for oversiktens del (at man hadde en skole),
og skolen ble naturligvis ikke avskrevet. I dag er den aktivert
til anskaffelseskost og avskrives normativt over levetiden,
og avskrivningen kommer også til uttrykk i driftsregnskapet
for drift av skolebygg. Avskrivningen er en kostnad og ikke en
utgift, og er ”systemmessig” utlignet i hovedoppstillingen for
driftsregnskapet for å imøtekomme det finansielle kravet. Men
man vil kunne hevde at det gir bedre økonomisk informasjon for
drift av skolebygg at slitasjen ved bruk av byggene kommer fram.
Dette kommer også tydelig fram av kravene til rapportering av
ressursbruk i nasjonal statistikk (KOSTRA).
Andre ”utvanninger” er periodisering av feriepenger, innføring
av ”en variant av” pensjonskostnader, samt hele §8 i regnskapsforskriften om vurderingsregler for både omløpsmidler og anleggsmidler. Disse reglene innfører kostnadsbaserte transaksjoner
i et regnskap som skulle være tuftet på et finansielt system
(utgifter). Det skal tillegges at departementet presiserte i sin
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”Avskrivninger sikrer den finansielle
stillingen bedre enn avdrag. Men
bevilgninger til avskrivninger vil
konkurrere med andre bevilgninger.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

tid at kommunene ikke skulle benytte varebeholdninger for
å periodisere anskaffelser, som altså var begrunnet med det
finansielle systemet. Et poeng er at skal man anvende et finansielt system, bør man rendyrke det, og kanskje er da datidens
kameralregnskap løsningen? Jeg er temmelig sikker på at dette
ikke er framtiden.
Avskrivninger og avdrag
Avskrivninger i et resultatorientert system reduserer resultatet,
dvs. at inntektene må dekke kostnaden. Men dette er en såkalt
ikke-betalbar kostnad. Avskrivningen har således indirekte en
virkning på arbeidskapitalen ved at det holdes igjen midler i
virksomheten (av inntektene), som etter 10 år er lik det utlegget
man hadde ved anskaffelsen. Man har således ivaretatt den likvide
beholdningen etter at driftsmidlet er avskrevet (og utrangert), gitt
at virksomheten ikke har anvendt sin likvide beholdning til andre
formål, eksempelvis andre anskaffelser, i denne perioden.
Vanligvis er anskaffelser av varig verdi (anleggsmidler)
lånefinansiert. På anskaffelsestidspunktet er da virkningen
på arbeidskapitalen 0, da utlegg til anskaffelsen finansieres
med låneopptaket. Dette gjelder både i kommunal og privat
virksomhet. Gitt at lånet skal tilbakebetales lineært over
samme tid som levetiden på driftsmidlet, blir avdragene like
store som avskrivningene. Avdragene har driftsbelastning i
det finansielle systemet, men avdrag har ikke resultatvirkning
i det resultatorienterte systemet. Avdragenes virkning på
arbeidskapitalen i det finansielle systemet er den samme
som avskrivningenes virkning på arbeidskapitalen i det
resultatorienterte systemet; arbeidskapitalen øker med
inntektene, som skal dekke avdragene. Etter ti år med
lånefinansiering er arbeidskapitalen den samme både i det
finansielle og resultatorienterte systemet.
Man kan konkludere med at ved egenfinansiering av investeringer
(anleggsmidler) så opprettholdes arbeidskapitalen ved bruk
av avskrivninger, mens ved lånefinansiering så opprettholdes
arbeidskapitalen gjennom avdrag. For kommunene vil egenfinansiering bety permanent reduksjon av arbeidskapitalen,
mens arbeidskapitalen opprettholdes i private virksomheter.
For kommuner vil lånefinansiering bety at arbeidskapitalen

”Dersom anskaffelser ikke periodiseres, vil
tjenesteproduksjonen framstå som dyrere
enn den virkelig er.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

opprettholdes, men også i private virksomheter, fordi de også
har avskrivninger. Faktisk er da den finansielle stillingen like god
eller bedre i det resultatorienterte systemet, sammenlignet med
det finansielle systemet, altså avhengig av forholdet mellom
egenfinansiering og lånefinansiering. Da kan man hevde at
kommunene like gjerne kunne hatt et resultatorientert system
med tanke på avskrivningenes effekt på den finansielle stillingen.
Men jeg ser at en ”tvungen” avskrivning i regnskapet går på
bekostning av midler til andre formål, særlig ved egenfinansiering
av investeringer.
Varebeholdning
Ett av de prinsipielle grepene departementet gjorde i sin tid for å
”rendyrke det finansielle systemet”, var å avskaffe muligheten for
regnskapsmessig varebeholdning. Vare- og materialbeholdninger
er nettopp balansekonti hvor varer og materiell lagres også
rent regnskapsmessig, før dette går inn i produksjon. På den
måten periodiseres anskaffelsen (utgiften) til det som medgår
(kostnaden) for å opptjene inntekten (sammenstillingsprinsippet).
Hvis et sykehjem eksempelvis anskaffer hygieneartikler for
kr 100.000 mot slutten av året, og dette ikke blir brukt det året,
så vil hele beholdningen ”overføres” til neste år. I regnskapet til
sykehjemmet er det belastet kr 100.000 i anskaffelsesåret. Når
dette sykehjemmet sammenlignes med andre sykehjem i egen
eller andre kommuner, som ikke har anskaffet hygieneartikler
for lager, vil førstnevnte framstå som dyrere, eller mindre kostnadseffektive. En produktivitetsindikator (KOSTRA) kan være
”korrigerte brutto driftsutgifter i institusjon per kommunal plass”,
som da ikke vil være sammenlignbar med de andre, da utgiften
er høyere enn den faktisk har vært for å gi de tjenestene som er
levert.
Med alle de produktivitetsnøkkeltall som er i KOSTRA, er
det nødvendig å ha periodiseringsregler som sammenstiller
tjenesteproduksjonen med det den faktisk har kostet. Så kan
man innvende at få kommuner har særlige beholdninger, slik at
dette i praksis er et marginalt problem. Men likevel, på prinsipielt
grunnlag.
ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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KONSEKVENSER AV
ENSIDIG METODEBRUK
Bruk av casestudier er blitt en vanlig form for forskning i
kommunesektoren, der man ønsker å skaffe seg erfaringsbasert læring knyttet til ulike typer utviklingstrender, for
eksempel nye styringsmodeller. Slike studier har en nytteverdi, men dessverre ser vi at forskningen som gjøres er lite
sammenhengende metodisk, og således lite egnet til å trekke
ny lærdom fra utredning til utredning, ei heller å kunne
trekke generaliserbare konklusjoner. I denne artikkelen har vi
benyttet studier om konkurranseutsetting i kommunal sektor
som eksempel på hvordan ensidig metodebruk ikke bringer
kunnskapen videre. Dette medfører at kommunene må starte
”på bunn” hver gang man skal vurdere konkurranseutsetting,
og blir avhengig av konsulenter for å gjøre en tilstrekkelig
grundig jobb. Mer systematisk og mangfoldig metodebruk
ville styrke hver enkelt studie og bidra til økt forståelse.
I den senere tid har debatten rundt bruken av konkurranse som
virkemiddel for effektivisering og kostnadsbesparelse tiltatt. I en
rekke kommuner har meningene rundt dette temaet ofte vært
ideologisk forankret. Vår påstand er at aktører på begge sider av
debatten støtter seg til et selektert utvalg av offentlige analyser
og utredninger knyttet til effektene av konkurranseutsetting for
å kunne vise at man finner «støtte» i forskningen rundt dette
temaet.
Vi stiller derfor spørsmålet; er forskningen rundt dette temaet
faktisk så tvetydig?
For å kunne svare på dette har vi i BDO gjennomgått et bredt
utvalg av offentlig tilgjengelige analyser og utredninger om

effektene av konkurranseutsetting. Litteraturgjennomgangen
viser at det er lite generaliserbar forskning på feltet vedrørende
interne og eksterne effekter av konkurranseutsetting av kommunale tjenester i kommune-Norge. Det er også slik at flertallet
av studier om konkurranseutsetting har benyttet kvalitative
forskningsmetoder som i sin form gir begrensede muligheter
for å generalisere funn. Dette betyr at utsagn vedrørende den
generelle effekten av konkurranseutsettingen er begrenset. På
bakgrunn av tilgjengelig forskning er det for eksempel vanskelig å
si noe om hva økt bruk av konkurranse som virkemiddel har å si
for kommunenes økonomi samt befolkningen som mottar disse
tjenestene.

”Kommuner som vurderer å konkurranseutsette ett eller flere tjenesteområder, kan
ikke utelukkende basere seg på tidligere
utredninger og analyser.”
INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO

Et relativt nytt eksempel på en slik studie er en utredning fra 2013
som benyttet et kvalitativt forskningsdesign for å kunne studere
effektene av konkurranseutsetting av pleie- og omsorgsfeltet. Her
benyttet man casestudie av fem kommuner samt en kvalitativ
intervjuundersøkelse. Til tross for at studien innledningsvis
i rapporten gjennomgikk tidligere litteratur på feltet, samt
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gjennomførte en rekke interessante casestudier, mener vi at dette
studiet er nok et eksempel på utredninger som ikke gir generell
kunnskap om hva konkurranseutsetting har betydd for kommuneNorge.
Det er i all hovedsak to grunner til at man, til tross for over ti år
med analyser og utredninger på feltet, ikke har kommet lenger
i å skape/finne en felles forståelse for hva konkurranseutsetting
faktisk betyr.
For det første mener vi at nye utredninger ikke i tilstrekkelig grad
bygger på allerede tilgjengelig kunnskap. En «god» utredning,
med mål om å bidra til ytterliggere kunnskap om et fagfelt, er
betinget av en forståelse av «hva vet vi om feltet i dag». Dette
er en velkjent metode innenfor forskningsverden og kalles en
litteraturgjennomgang. Med noen unntak observerer vi at dette
sjeldent finner sted i analyser av konkurranseutsetting. En
mangelfull forståelse, og ikke minst oversikt over «hva vi vet», kan
dermed føre til like, og følgelig usammenhengende studier, som
ikke gir ny innsikt.
For det andre er en «god» utredning også betinget av at de
metodiske valgene er hensiktsmessige for å kunne besvare
de mest relevante problemstillingene, samt bidra til økt
innsikt. Etter vår oppfatning er analyser og utredninger om de
generelle effektene av konkurranseutsetting i kommune-Norge
manglende. Fordelene med å benytte seg av statistiske modeller
er muligheten til å generalisere, samt å kunne måle effekten av
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eksempelvis konkurranseutsetting på ressursbruk i kommunene
over tid. Ved for eksempel å kunne kontrollere for organisatoriske,
kulturelle og befolkningsmessige forhold, vil man kunne få
innsikt i effekter som gjelder for hele populasjonen. Samtidig vil
en kombinasjon av kvalitativt og kvantitativt studiedesign være
nyttig. En naturlig oppfølging til en kvantitativ studie ved bruk
av statistiske verktøy, vil kunne være en case studie der man får
mulighet til å gå i dybden på enkelte utvalgte kommuner.
Konsekvensene av at man ikke har mer generell kunnskap
om dette emnet er flerfoldig. Kommuner som vurderer å
konkurranseutsette ett eller flere tjenesteområder, kan ikke
utelukkende basere seg på tidligere utredninger og analyser
ettersom man sjeldent i forskningen har kontrollert for
kommunespesifikke forhold. Å basere seg på nabokommunens
eller andre kommuners spesifikke erfaringer, gjengitt i offentlige
analyser og rapporter, kan i verste fall gi uheldige og utilsiktede
konsekvenser. I tillegg bør generelle argumenter (negativ eller
positive) om konsekvenser av konkurranseutsetting, som fremmes
av ulike aktører, sees på med en stor mengde skepsis. Per dags
dato vet vi dessverre ikke nok.

ØISTEIN HARSEM / INGER-JOHANNE WEIDEL
oistein.harsem@bdo.no / inwe@bdo.no
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IKKE GLEM STATEN!

Regjeringen har lovet velgerne mindre byråkrati og en mest
mulig effektiv bruk av samfunnets ressurser. De har startet
på toppen av forvaltningshierarkiet, nemlig ved å legge ned
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og la
det gjenoppstå som en del av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Den åpenbare fordelen med denne sammenslåingen er muligheten for å få større gjennomslag nedover
i forvaltningsnivåene, i fylkes- og kommunesektoren, noe vi
allerede ser statsråden har et sterkt fokus på. Men ikke glem
staten. De siste to årene har styringsutfordringene i staten og
forvaltningspolitikk fått økt oppmerksomhet, men hvor finner
vi igjen satsingen og tiltakene?
Fra 2016 består staten av 16 departementer med om lag 200
underliggende virksomheter og ca. 1000 statlige distriktskontorer.
Ifølge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste var det ca. 226
underliggende virksomheter i 1947, noe som betyr at det samlede
omfanget av underliggende virksomheter er omtrent det samme
som for 67 år siden.
Det er i den senere tid blitt rettet søkelys på at noen av de viktigste oppgavene i offentlig sektor er sektorovergripende i sin natur,
slik som fattigdomsbekjempelse, beredskap, arbeidsledighet,
kriminalitetsbekjempelse, så kalte ”wicked issues”. Dette er
oppgaver som må fordeles på de ulike departementsområdene, og
følgelig også ivaretas av deres underliggende virksomheter. Men
som vi har fått erfare, er dette også ansvarsområder hvor oppgaver
fort kan «falle mellom to stoler». Når utfordringen ligger på flere
departement samtidig, hvem tar da hovedansvaret? I 2010 fastslo

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) at det er få insentiver og
mekanismer for samordning på tvers av departementsområdene,
og at det ikke eksisterer statlig prosedyrer for hvordan
departementene skal innrettes ved felles oppgaver. Det er
Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvaret
for at departementene og deres underliggende virksomheter
får retningslinjer å gå etter. Vi utfordrer derfor departementet
til å tenke fornying i etatsstyringen av virksomheter som har
tverrsektorielle oppgaver å ivareta.
En annen side av samme utfordring, men som ikke er belyst i like
stor grad, er spørsmålet om omfanget på staten. Når vi ser på det
samlede oversiktskartet over staten, slår det oss at det ligger an
til dublering av oppgaver, ansvar og målsettinger, både innenfor
én og samme sektor, og på tvers av departementsområder. Vi har
studert virksomheters tildelingsbrev og funnet at flere har så godt
som helt identiske målsettinger.
Et annet eksempel er målene for innovasjon Norge og SIVA, under
Nærings- og fiskeridepartementet og Distriktsenteret under
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hovedmålet
med Innovasjon Norge er at det «skal utløse bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter». For SIVA er hovedmålet «å
utløse lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale næringsog kunnskapsmiljøer». Distriktsenteret skal være et knutepunkt
for kunnskapsutvikling og formidling om lokal samfunnsutvikling i
bred forstand.
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”Vi har studert virksomheters tildelingsbrev og
funnet at flere har så godt som helt identiske
målsettinger.”
INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO

Det kan være gode grunner til at staten har opprettet flere
virksomheter som skal ivareta de samme, eller svært tilgrensede,
oppgavene, og som skal oppnå samme mål. Men er vi trygge
på at det er gode grensedragninger i ansvarsforholdet mellom
disse virksomhetene, og er vi sikre på at dette er fornuftig
ressursbruk? Resultatet kan bli at det er deloppgaver som
ingen tar godt nok ansvar for, at oppgavene blir løst uten å
bli sett i sammenheng, eller at det rett og slett er dublering
av oppgaver ved at flere holder på med det samme. Altså lite

ressurseffektivt. Difi er inne på problematikken i sin studie av
direktoratenes rolle hvor det mener det er grunn til å vurdere
ressursbruk, og avdekke dobbeltarbeid og muligheter for mer
samordnet ressursbruk mellom direktorater. Difi etterlyser
en tydeligere direktoratspolitikk. Vi utfordrer Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å etablere en tydeligere
forvaltningspolitikk fordi vi oppfatter at dette ikke kun dreier seg
om direktoratene. Det er grunn til å se på staten som helhet; hvor
stor skal den være? Det foreligger åpenbare forbedringsmuligheter
i staten som departementet ikke må glemme i iveren etter å
modernisere kommunene!

INGER-JOHANNE WEIDEL
inwe@bdo.no
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IKKE GLEM TJENESTENE!

Med intensjoner om en mer brukerrettet og effektiv statsforvaltning, har man de siste 15-20 årene sett en utvikling hvor
styringsprinsipper lånt fra privat sektor anvendes i statlig
og kommunal styring. Spesielt har man investert mye tid
og betydelige ressurser på utvikling og implementering av
internkontrollsystemer, risikostyring, virksomhetsplanlegging
og nye måle- og rapporterings-regimer – ikke sjelden omtalt
noe ullent som ”helhetlig virksomhetsstyring”. Man har
investert mindre tid og ressurser på å undersøke hvorvidt
disse prinsippene har vært effektiv problemløsning eller
bare staffasje. Mest oppsiktsvekkende av alt har man ofte
investert mindre tid på direkte videreutvikling av tjenestene
enn hva man har investert i nye kontrollregimer. Dette legger
utgangspunkt for en unødvendig målkonflikt i offentlige
virksomheter, nemlig konflikten mellom tjenesteproduksjon
og kontrolloppgaver.
Den amerikanske økonomen William Niskanen formulerte i
1971 en modell av et byråkrati som ønsker å påta seg flest mulig
oppgaver, for på denne måten å øke byråkratiets budsjetter
og prestisje og dermed sikre sitt eget livsgrunnlag1. En spissformulering av denne tesen ville vært at offentlig sektor først
og fremst arbeider for å ivareta sine egne interesser, og ikke
borgernes eller felleskapets interesser. Dette er heldigvis ikke
den allmenne oppfatningen. Niskanens modell, gjerne omtalt
som budsjettmaksimeringsmodellen, har vært en vesentlig
inspirasjonskilde til de senere års reformarbeid (“New public
management”) for å effektivisere offentlig sektor i Norge.
Selv om man kan finne mange eksempler på at offentlig sektor
stadig påtar seg flere oppgaver, tildeles større budsjetter og får
flere ansatte, gir ikke budsjettmaksimeringsmodellen alene en
tilstrekkelig nyansert forklaring på veksten innen norsk offentlig
sektor. I motsetning til hva Niskanens modell gjerne tas til inntekt
for – nemlig mistenkeliggjøring og økt kontroll av tjenesteytende
ansatte i offentlig sektor – er det en annen gruppe ansatte som
står bak den største veksten, både i antall og i prestisje. Eva Grinde
peker på denne gruppen når hun i DN 22. november 2013 under
overskriften «Fagkongedømmene» omtaler økningen i antall
ansatte i landets direktorater: Det er 14 000 ansatte i tilsammen
60 direktorater, og direktoratene har økt antall ansatte med 23
prosent de siste ti årene. Dette er langt høyere enn veksten i noen
annen offentlig virksomhet.
Problemet er altså ikke først og fremst ineffektivitet blant de som
utfører offentlige tjenester til felleskapet, selv om det helt sikkert

1)

finnes et betydelig forbedringspotensial også her. Problemet er at
staten ikke i tilstrekkelig grad konsentrerer sine årsverk rundt det
som er verdiskapende arbeid – eller etatenes kjernevirksomhet
for å bruke et annet begrep. I stedet har man latt administrative
enheter, tilsyn og direktorater vokse i håp om at dette skal føre
til bedre styring og kontroll med tildelte ressurser. I en fylkeskommune fant vi at et årsverk satt å passet på et tilskudd på
kr 500 000. Et årsverk koster mer enn kr 500 000 og resultatet
er at man bruker mer enn kr 1,- for å kontrollere et tilskudd på
kr 1,-. Et karikert bilde av situasjonen kan beskrives omentrent slik:
Man har påtatt seg flere oppgaver, men i stedet for å ansette
flere til å utføre arbeidsoppgavene, har man ansatt flere for
å kontrollere og rapportere på hva som gjøres. Dette legger
grobunn for en klassisk målkonflikt, nemlig konflikten mellom
tjenesteproduksjon og administrasjon, eller konflikten mellom
kjernevirksomhet og kontrolloppgaver. Målkonflikter er noe man
forsøker å unngå i alle virksomheter, både private og offentlige. I
offentlig sektor har man imidlertid ikke alltid mulighet til å velge
bort slike konflikter. Men det er stor avstand mellom det å ikke
kunne velge bort en iboende målkonflikt, og det å påføre seg selv
en uheldig og dysfunksjonell dragkamp om ressurser.
Ingen kan være eksperter på alt. Desto viktigere er det at man
konsentrerer sin innsats på det man skal være best på. Man
glemmer ofte at de mest risikoreduserende tiltakene man kan
sette i verk, er aktiv videreutvikling av organisasjonens kjernevirksomhet og videreutvikling av de ansatte, i stedet for å ha
fokus på kontroll- og rapporteringsregimer, som både begrenser
fagarbeiderens handlefrihet og innovasjonsevne fremfor å fremme
effektiv og målrettet drift. Mange offentlige virksomheter kunne
trolig hentet ut betydelige effektiviserings- og kvalitetsgevinster
ved å slanke sine staber og administrative enheter, og sette flere
årsverk ut i operativ virksomhet.
Kontroll- og tilsynsoppgaver skal ikke være en konkurrent til
utførelsen av tjenester i offentlig sektor og bør av denne årsaken
være et område Kommunal- og moderniseringsdepartementet
prioriterer å se nærmere på med hensyn til fremtidig organisering
av. Danmark har gode erfaringer med outsourcing av slike oppgaver. På denne måten reduserer man både ressurskamp og
uavhengighetsproblematikk. Tør vi prøve det samme?

ØYSTEIN ROGHELL
oystein.roghell@bdo.no

Niskanen, William A. (1971): Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine.
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ER SAMSPILLET MELLOM
KOMMUNE OG STAT
INNOVASJONSHEMMENDE ELLER
INNOVASJONSFREMMENDE?
Det snakkes mye om tjenesteinnovasjon, og begrepet radikal
tjenesteinnovasjon har blitt benyttet blant annet i Danmark
for å sette fokus på at det i fremtiden må forventes større grad
av nytekning for å møte økte forventninger fra befolkningen.
Samtidig må utgiftsveksten dempes. Det er få eksempler
de siste årene på hva vi vil kalle radikal tjenesteinnovasjon i
offentlig sektor. Hvorfor er det slik? Vi vil ikke påberope oss å
ha svaret, men vi ønsker å bidra til en debatt som bør ha som
mål å finne noen gode løsninger.

grunnleggende strukturelle løsningen er vesentlig endret på
mange tiår.
Vi vil påstå at det er tjenestene som representerer kollektive
goder, er de som har utviklet seg raskest og mest de siste årene,
da særlig ved bruk av teknologi. Hva med de individuelle og
rettighetsbaserte tjenestene? Særlig innenfor helse og omsorg,
sosial, oppvekst og utdanning. Hva er det som gjør at det ikke
skjer endringer i samme tempo, og ikke minst endringer som kan
sies å innebære en radikal innovasjon, innenfor disse tjenestene?

Innovasjon mangler
Mange kommuner har både visjoner og ressurser som er egnet til
å sette tjenesteinnovasjon på kartet. Mange kommuner har vært
særlig dyktige til å utvikle nye tjenestemodeller ved å utnytte
teknologi, og mange har verdier som oppfordrer ansatte og ledere
til å være innovative. Mange har også de aller beste fagfolkene
ansatt i egen organisasjon. Tjenesteutviklingen knyttet til f.eks.
saksbehandling på nett har utviklet seg raskt og positivt de siste
årene. Dette er bare ett eksempel, av mange, der kommunene
har utviklet sine tjenester overfor innbyggere. Vi opplever at
det er store forskjeller mellom kommunene. Det er særlig i
dimensjonen stor/liten kommune vi ser at det er forskjeller med
tanke på hvor langt man har kommet. I tillegg er det noen mindre
kommuner som har fått til samarbeid med større kommuner for
å etablere og drive utviklingsarbeidet. Vår påstand er likevel at
tjenesteinovasjonen er kommet for kort, går for sakte og er for lite
radikal.
Vi vil eksemplifisere utfordringene gjennom eldreomsorgen.
Vår påstand er at det er et grunnleggende behov for å drøfte
hele eldreomsorgen i Norge. Hvilke innovative aktiviteter
ser vi innenfor dette fagfeltet i dag? Jo, også her tyr man
til bruk av teknologi, såkalt velferdsteknologi. Men er dette
radikal tjenesteutvikling, eller mer et forsøk på å effektivisere
innenfor dagens tjenestemodell? Endringer i brukergruppene,
funksjonsnivået til de eldre, oppgavefordelingen mellom
kommune/stat, levelengde, inntektsnivå, forventninger til
velferd osv. er betydelig endret. Modellen for eldreomsorgen,
med hjemmetjenester, aldershjem og sykehjem, ble etablert
for en viss sammensetning av og nivå på brukerne, uten at den

”Det er for oss ubegripelig at vår generasjon
er med på å sementere en tjenestemodell slik
vi selv ikke ønsker å møte den.”
Det er langt på vei blitt et kjennetegn ved dagens eldreomsorg i
mange kommuner at ingen av oss som i dag er fremtidig brukere
av denne tjenesten, gleder oss til å møte disse tjenestene. Det
finnes unntak; det er flere kommuner med fornøyde brukere
og pårørende og stolte medarbeidere, men dessverre er det vår
påstand at dette er mer unntakene enn regelen. Dette til tross for
at de som bestemmer selv, er i samme livsløp som oss andre. Sett
i stort er det ubegripelig at vår generasjon er med på å sementere
en tjenestemodell slik vi selv ikke ønsker å møte den. Det savnes
en koordinert innovasjonskraft mellom innovasjonsmiljøer,
brukere, pårørende, dagens unge mv. med hensyn til hvilke
tjenestemodeller vi skal utvikle for fremtiden. Mange kommuner
har satset på eldreomsorgen. Like fullt velger man å definere
tjenestene i en omsorgstrapp med fokus på hva som er effektivt
og tilstrekkelig, sett fra kommunens ståsted. Større fokus på
heldøgns bemannede omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester
er en utvikling som samfunnet generelt vil mene er til det bedre,
på bekostning av institusjonsbasert omsorg i store sykehjem.
Slik sett skjer det en utvikling i riktig retning. Organiseringen
av tjenestetilbudet endres, innpakningen endres og opplevd
kvalitet forbedres, men modellen er likevel den samme; det er
noen brukere, noen pleiemedhjelpere og noe helsepersonell som
samspiller etter gamle mønstre. Selve tjenestemodellen fortsetter
som før. Hva er det som hindrer at man tenker helt nytt, og hva
skal til for at innovasjonstakten kan skyte fart?
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”Organiseringen av tjenestetilbudet
endres, innpakningen endres og opplevd
kvalitet forbedres, men modellen er
den samme. Vi savner fokus på radikal
tjenesteinnovasjon.”

Historien om hjelpepleieren som ble svakt dement
Et lite eksempel er den tidligere hjelpepleieren som på sine eldre
dager ble svakt dement, og hvor utviklingen av sykdommen var
langsom. Etter noen år med hjemmebaserte tjenester, fikk hun
plass på dagsenter. Etter første dag på dagsenteret kom hun
hjem og viste stor glede over at hun hadde begynt å jobbe igjen.
Hun «aksepterte» raskt at hun ikke fikk penger, men at de hadde
behov for hennes hjelp. Neste morgen, og i flere år fremover,
stod hun opp om morgenen, pyntet seg og stilte på sin nye jobb.
Hun var ikke der, ifølge henne selv, bare for å passe på de andre
brukerne, men også som en avlastning og en som kunne gi råd
som erfaren til de andre pleierne. Så lenge de kunne bruke henne,
var hun villig til å møte opp slik hver dag. Alt dette ble utviklet
som en historie av hennes selv. Alle; pårørende og personellet
på dagsenteret, inkludert sjåføren som hentet om morgenen og
kjørte hjem på ettermiddagen, var med på hennes oppfatning
av virkeligheten. Dette gjorde hennes hverdag meningsfull og
aktiv, noen som antakelig forlenget livskvalitet både fysisk og
mentalt med flere år. Før, da hun var «for frisk» til å tilbys plass
på dagsenter, ble hun pasifisert hjemme i egen leilighet og hadde
en meget dårlig utvikling. Det skal også legges til historien
at hun egentlig ikke fikk plass på dagsenter, men at det kun
var korttidsopphold. Ledelsen på dagsenteret så den positive
utviklingen og lot henne likevel være der. De sikret henting og
bringing gjennom en egen vaktmesterressurs. Kommunen selv
hadde ikke midler til slikt. Løsningen hennes ble med andre ord
realisert som følge av at ansatte trosset sin egen kommune,
og så muligheter fremfor utfordringer. Men det er samtidig
for oss ikke åpenbart at de samme ansatte vil nå frem med sin
modelltenkning dersom de hadde spurt kommunens sentrale
administrasjon og tildelingsenhet om ressurser til dette.
Eksemplet er enkelt og helt sikkert ikke ukjent blant
pleiepersonell. Det er ment å illustrere vår påstand om at
innovasjon i dag ikke er satt i system, men tvert imot drevet av
enkeltpersoner til tross for systemet. Hvorfor blir ikke denne
typen innovasjon satt i system? Eksemplet over kunne vært
satt i system for alle eldre – alle eldre har i et langt arbeidsliv
opparbeidet kunnskap og egenskaper som gjør at de kunne bidratt

i et avgrenset samfunn til stor glede for hverandre og andre. I
dag er dette forbeholdt «friske» eldre, og ikke de sykeste. Friske
eldre, som kan aktiviseres gjennom arbeid, får tilbud om dette
på frivillighetssentraler og liknende, mens tyngre pleietrengende
er utenfor radaren for denne typen aktivisering. Det finnes også
mange andre gode eksempler på tjenesteutvikling. Felles for de
fleste er at utviklingen sjelden er satt i system. Andre eksempler
på annerledestenkning er å tilby nybygg der man kan kjøpe seg inn
og utvikle sin egen omsorgsmodell med eget driftsstyre bestående
av ansatte, brukere og pårørende. Hvorfor skjer ikke dette oftere?
Hvem har ansvaret?
Tjenesteinnovasjon er krevende. Der ledere og ansatte ser
muligheten, må politikere evne å ta fatt i disse. Det politiske
kravet om innovasjon, hvor er det? Hvor mange kommuner
har tatt en åpen politisk debatt på hvilket nivå sykehjemmene
i kommunen skal levere tjenester? Hadde politikerne villet ta
denne debatten, vil vi tro at man fort ville konkludert med at
dagens sykehjemsplasser er grovt underfinansierte i forhold til
de forventningene mange har. Mange kommuner har budsjetter
på over ¼ milliard kroner, men har liten vilje til å prioritere å
avsette midler til innovasjon. Innovasjon er en politisk utfordring.
Ledere og ansatte har ikke ressurser til å koordinere på vegne av
mange, og må i stedet velge å fokusere på å gjøre det beste ut av
hverdagen til beste for sine brukere, her og nå. Noen kommuner
er flinke til å prøve ut nye tjenester – etablere prosjekter og
frikjøpe ansatte – men den tradisjonelle tjenestestrukturen lever
likevel videre; sykehjem med stadig strammere bemanning,
hjemmesykepleie med stadig mindre tid til brukeren, dagsenter
der man er heldig hvis man får en luftetur og trim i ny og
ne. I enkelte kommuner er sykehjemmet til og med plassert
i en annen kommune, i et interkommunalt samarbeid, for å
kunne drive med lavest mulige kostnader – langt fra der de
pårørende bor. Når få ønsker en tjeneste slik den er utformet
i dag, bør det reises en debatt om kommunene alene evner å
drive tjenesteinnovasjonsprosesser på nasjonalt nivå? Det står
ikke på de som jobber i tjenesten, men det står på dem som
bevilger penger og utformer regelverk; penger og regelverk som
trengs for å imøtekomme det økende behovet for eldreomsorg
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”I dagens forvaltningsmodell er det ikke noen sanksjoner overfor de kommunene som
velger å ikke gjøre noe. Uten at dette endres vil vi anta at det vil bli et enda større skille
mellom kommunene i forhold til de tjenestene som leveres, og særlig mellom små og store
kommuner”

i framtiden. Bør departementene også gis en rolle? Fortsetter
dagens tjenestestruktur viser prognoser 25 år frem i tid at det vil
være over 30 % færre arbeidstakere per eldre enn det er i dag.
Så kan man jo stille et retorisk spørsmål om hvordan man tenker
at dette skal løses – ved å la de eldre være enda mer hjemme og
overlate omsorgsarbeidet til teknologien – «Hei, dette er iPaden
til fru Hansen, har du det bra i dag, og har du husket å ta pillene
dine i dag?», eller ved å bygge omsorgsmodeller som du og jeg og
dagens øvrige middelaldrende helst vil se oss selv som en del av i
fremtiden?

”Bak et kompetansesenter må det også stilles
politiske krav til at det som utvikles, blir
implementert”
Man kan med andre ord fortsette i dagens spor og i verste fall få
en langt mer ressurskrevende versjon av dagens eldreomsorg,
eller enda verre; en kollaps og et tjenestetilbud som ikke klarer
å møte de grunnleggende tjenestene innbyggerne har behov
for. Det er ikke tvil om at tjenesteinnovasjon på flere plan må
til for å møte denne utfordringen, og at hele tjenestestrukturen
må opp til debatt. Men for å få til dette må hele byråkratiet
opp til debatt. Hvor er våre reformvillige stortingspolitikere når
fremtidens tjenester skal utvikles. Reformene, som f.eks. NAV
og Helsereformen, gjennomføres med god gjennomføringsevne,
men har i all hovedsak vært strukturreformer. Det samme
kan sies om kommunereformen, men omfanget på endring av
strukturendringen er usikker.
Hvor skapes de fremtidige tjenestereformene; de reformene
som gjør at innholdet i de individuelle tjenestene endres?
Hvilken rolle skal kommunene ha, og hvilken rolle skal staten
ha? Vi har ikke alle svarene, men en stat som samler de gode
ideene og legger til rette for iverksettelse, vil etter vår vurdering

være et riktig steg i riktig retning; et utviklingsdepartement; et
«fremtidens departement»; et «Centre of Excellence» direktorat?
Målet må være å sikre tilstrekkelig fokus på innovasjon,
forskningskraft, kompetanse, faglig status hos de ansatte i en
slik funksjon og ikke minst gjennomføringsevne, slik at det disse
gjør og utarbeider blir ansett som den «riktige» utviklingen av
tjenestene. Bak et slikt kompetansesenter må det også stilles
politiske krav til at det som utvikles blir implementert. Hvis noe
slikt finnes i dag, har denne enheten i hvert fall ikke tilstrekkelig
status til å få til gjennomgripende endringer i kommunene.
Dialogmøter, støtte til forskning og utvikling, definerte satsninger
på særlig utsatte grupper mv. er vel og bra, men det ender stort
sett med virkemidler inn i etablerte tjenestemodeller. Vi savner
det visjonære og det tverrpolitiske, entusiastiske, i kombinasjon
med gjennomføringskraft. Innenfor dagens system er det trolig
for enkelt å bare ikke gjøre noe; vente til endringsforslag går over,
eller «la oss forsøke», men uten at det avsettes ressurser til å
lykkes fullt ut. Her kan fylkesmannen også få en sentral rolle –
for oppfølging av at innovasjon implementeres, dersom denne
blir obligatorisk? I dagen forvaltningsmodell er det heller ingen
sanksjoner ovenfor de kommunene som velger å ikke gjøre noe.
Uten at dette endres vil vi anta at det vil bli et enda større skille
mellom kommunene i forhold til de tjenestene som leveres, og
særlig mellom små og store kommuner. Dette ser vi allerede i dag.
De kommunene som har tatt i bruk elektroniske tjenester, og de
som ikke har det, de som har tatt i bruk velferdsteknologi, og de
som ikke har det osv. Er dette en ønsket utvikling, eller er det flere
som ønsker det samme som oss?

MORTEN THUVE / SVEN-ERIK ANTONSEN
moth@bdo.no / svea@bdo.no
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OVERFØRING AV OFFENTLIGE
OPPGAVER FRA EN VIRKSOMHET
TIL EN ANNEN - NØDVENDIGE
AKTIVITETER OG MULIGE
FALLGRUVER

Omstilling og omorganisering er en del av virkeligheten i
offentlig sektor. Spesielt den senere tid har dette temaet
blitt svært aktuelt, med alt fra kommunesammenslåinger til
omorganisering og integrering av deler av store etater, som
f. eks. overdragelse av oppgaver fra Toll og Avgiftsetaten
til Skatteetaten. Initiativene til oppstart av denne type
prosesser kan komme fra mange hold, men felles for dem
alle er at det er krevende prosesser hvor det er risiko for
at kompleksiteten og utfordringene undervurderes. For at
en omstillingsprosess skal bli vellykket, er det viktig at alt
fra prosjekt- og programledelse, omstillingsmidler, kultur,
eksisterende organisering, arbeidsprosesser, kompetanse,
støttefunksjoner og IKT planlegges og gjennomføres på en
detaljert og strukturert måte. Vi vil i denne artikkelen rette
oppmerksomhet mot noen av de utfordringer vi har møtt,
gjennom vår deltakelse i denne type prosesser.
God organisering av prosjekt- og programledelse er
avgjørende
For enhver omorganiserings- eller sammenslåingsprosess
må det etableres en prosjekt eller programledelse som har
beslutningsmyndighet og handlekraft til å realisere de mål som
er satt. Avhengig av hvem som har initiert prosessen – det vil
si om enhetene selv har funnet det hensiktsmessig å slå seg
sammen, eller om dette har kommet etter en beslutning fra
kommuneledelse eller et departement – er det viktig å vurdere
sammensetningen av programledelsen og partenes motivasjon og
egenvilje. Bruk av et anerkjent rammeverk, som f.eks. PRINCE2,
kan være nyttig i organisering av programledelsen, ikke minst da
denne type metodikk vektlegger at målene skal nås, og at det må
etableres en ledelse som kan ta beslutninger.
Det er viktig at man ikke ender opp i en situasjon hvor
overdragende og overtakende parter er likt representert i en

programledelse, og dermed kan ende opp i en fastlåst situasjon
hvis det skulle oppstå uenighet om hvordan omstillingen skal
gjennomføres. I den grad prosessen er pålagt fra et høyere nivå i
organisasjonen, eller f.eks. fra et departement, bør det vurderes
om én eller flere representanter fra dette nivået bør sitte som
leder(e) for programmet slik at det kan tas endelige og effektive
beslutninger av noen som ikke har en nær tilknytning til de
berørte enheter.
Ikke glem å ta hensyn til omstillingsbehovet – sørg for
finansiering av omstillingsmidler
En hovedregel bør være at ingen omstilling kan gjennomføres
effektivt uten omstillingsmidler. Omstilling har alltid en ekstra
kostnad fordi det ikke er en del av den ordinære driften av
enhetene som berøres. Vi erfarer at en del virksomheter anser at
bruk av egne ansatte i en omstillingsprosess ikke er en kostnad,
men at disse ressursene tas ut av sine ordinære daglige oppgaver.
Da blir disses oppgaver enten ikke løst, eller det må tas inn vikarer
for å løse dem, og dette er en kostnad.

”En hovedregel bør være at ingen omstilling
kan gjennomføres effektivt uten omstillingsmidler.”
Mangel på omstillingsmidler kan også innebære det mest effektive
tidsløpet eller de beste investeringene ikke kan gjennomføres,
men at det må velges suboptimale løsninger. Vi vil komme innom
IKT-området spesifikt nedenfor, men erfarer ofte at det påløper
vesentlige kostnader til IKT-området ved en omorganisering
grunnet behovet for samkjøring av IT-systemer og prosesser.
Dette området undervurderes ofte betydelig både i kompleksitet
og kostnader.
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”Ved en omorganisering bør ikke
overdragende og overtakende parter
være likt representert i programledelsen.
Den må være beslutningsdyktig ved
upopulære, men nødvendige, avgjørelser.”
FRANK OLSTAD
DIRECTOR, BDO

Hvilke elementer er de viktigste å ta hensyn til i prosessen, og
hvor kan man lett trå feil
I mange prosesser ser vi at denne type omorganiseringer er preget
av en tankegang at «det offentlige er det offentlige». Kommuner,
etater og virksomheter er likevel preget av forskjellige kulturer,
forskjellige måter å organisere seg på og forskjellige måter å
løse arbeidsoppgaver og –prosesser på. Noen har organisert seg
i spesialistgrupper, mens andre har valgt en tilnærming med
generalister. Noen er oppsatt med alle funksjoner de trenger,
inklusive egen IT og administrative funksjoner, mens andre
får disse levert fra sentralt hold eller andre former for lokale
støtteorgan. Dette har fungert bra under nåværende organisering,
men når disse forskjellige måtene å jobbe på skal møtes, og ikke
minst forenes, oppstår utfordringene.
Skal den nye virksomhetens arbeidsprosesser bygges opp
rundt spesialisering eller rundt å være generalister? Hvordan
skal funksjonenes oppgaver løses inklusive behovet for IKT
og støttefunksjoner? Får overtagende enhet med riktig og
tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgavene den nå er satt til, og
kommer det over nok ressurser fra alle områder som er påkrevet,
til å kunne løse oppgavene til den overtakende enhetene? Og hva
med den overdragende enhet? Sitter den igjen med tilstrekkelige
ressurser til fortsatt å løse de oppgaver den skal gjøre? Når
dette planlegges i detalj, ser man tidvis at de overordnende
planene og analysene som er utformet, ikke kan realiseres fullt
ut, og at det melder seg behov for både endringer i planene og
organisering, samt at kostnadsbesparelser ikke kan realiseres,
eller at behov for ytterligere omstillingsmidler oppstår. Selv hele
enheter som «bare» skal overdras vil ha f.eks. styringsstrukturer,
personalpolitikk og IT-systemer som må legges om og tilpasses
til den overtagende enheten. Det er viktig at det i den innledende
planleggingen tas høyde for at denne type problemstillinger kan
og vil oppstå, og hvordan dette skal løses, både organisatorisk og
finansielt.
Sist, men ikke minst, erfarer vi at IKT er et område hvor
kompleksitet og kostnader ofte undervurderes. Nesten alt som
skjer i en arbeidsprosess i dag, er understøttet av IKT på ett
eller annet område. Selv om det foreligger mange avtaler og
innkjøpsområder som må gjennomgås i forbindelse med en
omorganisering, er erfaringen at avtaleverk på IKT-området er

svært omfattende og restriktivt. Betydelige ressurser må settes
inn både juridisk sett, for å avklare rettigheter og eierforhold for
IT-systemer og strukturer, og til flytting av IT-systemer (migrering)
som i seg selv ofte både er dyrt, arbeidskrevende og ikke minst
risikofylt. I verste fall har virksomheten inngått IT-kontrakter som
ikke gir noen rettigheter eller muligheter til flytting av systemer
fra en virksomhet til en annen, utover å kjøpe alt på nytt.
Videre har ofte forskjellige virksomheter forskjellig programvare
og løsninger. Det må da etableres en felles minste plattform for
de virksomhetene som slås sammen. Lange oppsigelsestider for
eksisterende systemer, investeringsbehov for oppskalering av
IT-infrastruktur hos overtakende enhet, kostnader med kjøp av
ytterligere lisenser og tilpassinger samt manglende mulighet
for nedskalering hos overdragende virksomhet på kort sikt, kan
medføre at en sammenslåing blir mye dyrere enn først antatt og
øker behovet for omstillingsmidler.
For å sikre en god gjennomføring av en omstilling, er det viktig
at det settes opp en helhetlig program- eller prosjektplan som
dekker alle områdene og oppgavene. Planen må sørge for en
inndeling i overkommelige delprosesser og som gjennomføres
i riktig rekkefølge og på riktig tidspunkt. Dette må skje under
en overordnet program- eller prosjektledelse som ivaretar både
helheten for omstillingen og de krav som er omtalt innledningsvis.
Oppsummering
Omorganisering er en krevende øvelse, men etter vår erfaring
er det noen områder som det må rettes større oppmerksomhet
mot, for at prosessen skal kunne gjennomføres mer effektivt: Ta
høyde for forskjellige kulturer og yrkesstolthet ved etableringen
av prosjekt- og programledelse, og sørg for at beslutninger
tas med distanse til enhetene. Ikke undervurder behovet for
omstillingsmidler, og sett også av noe i reserve til de uforutsette
utfordringene som vil oppstå i prosessen. Start tidlig med
planleggingen av endringen for støtte- og IKT-funksjoner slik at
dette ikke kommer som en betydelig «overraskelse» mot slutten
av prosessen.

FRANK OLSTAD
frol@bdo.no
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UTFORDRINGER I
EIERSTYRINGEN I KOMMUNALE OG
FYLKESKOMMUNALE FORETAK

Vi ser ofte at styringen og kontrollen med kommunale/
fylkeskommunale foretak (foretakene) ofte er gjenstand for
politisk debatt. Ikke sjelden blir vi spurt om å gjennomføre
forvaltningsrevisjoner eller utredningsoppdrag for å
avklare eierstyringen av slike. Et ønske om tydeliggjøring
av bestiller-utfører-modellen, rådmannens rolle, rutiner
for dialog mellom formannskapet og foretakets styre og
ledelse, prinsipper for utvelgelse av styremedlemmer, mål
og resultatstyring av foretaket, kapitalkrav og fullmakter,
er eksempler på problemstillinger som ofte er til debatt i
kommunestyret eller fylkestinget. Eierstyringen av foretak er
komplisert, og som svar kommer det ofte opp forslag, sågar
benkeforslag, om nedleggelse av foretakene eller omdannelse
til aksjeselskaper. Ofte fremmes slike forslag som følge av at
man «gir opp» styringsformen, og i mindre grad som følge av
gode strategiske vurderinger. Foretaksformen har som andre
organisasjonsformer sine fordeler og ulemper, som må veies
mot hverandre basert på strategiske valg. I denne artikkelen
har vi ikke beskrevet slike strategiske valg, men drøfter viktige
styringsprinsipper knyttet til eierstyringen av foretakene.
Introduksjon og bakgrunn
I denne artikkelen vil vi rette særlig oppmerksomhet mot
rolleforståelsen og samhandlingen mellom kommunestyret/
fylkestinget og rådmannen på den ene siden, og foretakets
styre og daglig leder på den andre siden. Foretaksmodellen er
en komplisert styringsform som krever modning for å fungere
optimalt med tanke på eierstyring. Ofte er også rådmannens rolle
misforstått «satt til side» i styringen av foretakene. Trolig oppstår
denne misforståelsen fordi eierstyringen formelt skjer gjennom
kommunestyret. Man glemmer da at rådmannen har et helhetlig
ansvar i kommunen. Selv om rådmannen ikke har et ledelses- og
styringsansvar overfor foretakene, bør rådmannen uansett ha et
oppfølgingsansvar.
Denne artikkelen er skrevet for både fylkeskommuner og
kommuner, men av praktiske grunner refereres bare til
kommunale organer.

Tydelig funksjonsfordeling mellom kommunestyret,
rådmannen og foretakene
En tydelig funksjonsdeling mellom kommunestyret, rådmannen
og foretakene innebærer etter vår vurdering følgende overordnede
forhold:
a. De strategiske rammene ligger til kommunestyret med
forberedende bistand fra rådmannen. Kommunestyret beslutter
etablering, styresammensetning, vedtekter, samt saker det selv
bestemmer iht. vedtektene, herunder budsjett, økonomiplan,
årsregnskap mv.
b. Rådmannen ivaretar rollen som kommunens
«brukerrepresentant» for de aktuelle tjenesteområdene, f.eks.
teknisk område dersom det er et driftsforetak. Rådmannen er
således den som påser at kommunen får de tjenestene den skal
ha, og utøver dermed en bestillerrolle.
c. Foretakenes rolle rendyrkes til å være en ufører av kommunens
bestillinger.
Nærmere om organisering av bestillerrollen
Organisering av bestillerrollen for foretakets tjenester vil være
særlig avgjørende for valg av funksjoner og kompetanse som bør
sitte i kommunen versus i foretaket. En bestillerrolle kan innebære
alt fra (i) overordnet mål- og resultatstyring, via mer spesifikke (ii)
funksjonsbestillinger, til detaljerte (iii) ordrebaserte bestillinger.
Vi mener det vil være uhensiktsmessig å velge den detaljerte
varianten da foretaket formelt er en del av kommunens
egen organisasjon. Vi mener også at en overordnet mål- og
resultatstyring ikke er hensiktsmessig. Ofte ser vi at en slik
overordnet styring medfører bestillerfunksjonen ikke er bemannet
i rådmannens organisasjon, og at foretaket derfor over tid utvikler
sin egen rolle og kultur som «sin egen bestiller, kontrollør og
utfører». En viktig oppgave for rådmannen er derfor etter vår
erfaring «å ta tilbake» bestillerfunksjonen fra foretaket, og,
om nødvendig, flytte personell fra foretaket til kommunens
administrasjon for å tydeliggjøre dette. Det bør tydeliggjøres at
rådmannen er kommunens representant som bestiller, dvs. den
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”Ofte ser vi at bestillerfunksjonen ikke er bemannet i rådmannens organisasjon, og at
foretaket derfor over tid utvikler sin egen rolle og kultur som «sin egen bestiller, kontrollør
og utfører». En viktig oppgave for rådmannen er derfor «å ta tilbake» bestillerfunksjonen fra
foretaket.”

som har oppfølgingsansvaret fra kommunens side for å se til at
foretakets leveranser er av ønsket kvalitet og leveranser er til
rett tid. Mye kan tale for at rådmannen bør velge å organisere
denne funksjonen i egen stab, men det er også et alternativ
å organisere bestillerfunksjonen hos kommunaldirector for
de aktuelle tjenestene. Flere faktorer kan påvirke hva som er
mest hensiktsmessig, herunder hvor omfattende og avgrenset
foretakets tjenester er i forhold til kommunens øvrige tjenester.
Vi anbefaler at bestillerfunksjonen baseres på modell (ii);
funksjonskontrakter. Vi mener dog at det ikke er nødvendig med
formelle kontrakter, men at kommunestyret kan spesifisere
funksjonsansvaret til foretaket gjennom en tydelig eierstrategi i
kombinasjon med årlige budsjetter som beskriver de økonomiske
rammene og et årlig tildelingsbrev der forventninger og mål
beskrives. I en slik modell er det foretakets oppgave å finne ut
hvordan det vil organisere sin oppgaveutførelse. Bestiller vil ha
ansvaret for å utforme funksjonskravene, budsjettrammer og
tildelingsbrev. I tillegg vil bestiller også ha en tilsynsrolle, og kan
således kontrollere oppgaveutførelsen i foretaket etter behov.
Foretakene må innrette seg etter de krav bestiller setter, også
tiltak basert på tilsyn. Tvister må løses effektivt og fleksibelt.
En slik modell vil kreve tillit, klare fullmaktsforhold, gode
kravspesifikasjoner, god og regelmessig rapportering og en
kultur der bestiller er «kunden» og utfører er «leverandør».
Det bør således utformes et sett av styrende dokumenter
som beskriver disse forholdene prinsipielt og operasjonelt,
herunder f.eks. fullmaktsmatrise som beskriver daglig leders
og styrets beslutningsmyndighet og forutsetninger for denne
myndigheten. Videre må det beskrives hvordan samhandlingen
mellom rådmannen og foretaket skal utøves, hvordan endringer
i oppgaver skal spesifiseres og finansieres og hvordan eventuelle
tvister skal løses. Videre bør det inkluderes en beskrivelse av en
periodisk strategiprosess som også vil danne basis for eiermelding
og årlig planprosess, og som danner grunnlag for budsjett og
tildelingsbrev.
Funksjonskontraktene bør finansieres gjennom årlige
budsjettrammer. Videre bør nye bygg, anlegg og større
prosjekter bestilles og finansieres direkte fra kommunestyret.

Tilsvarende må også gjelde for bestilling av andre oppgaver
som ikke ligger i funksjonskontraktene, f.eks. utredninger som
bestilles fra politikere. Funksjonskontrakter bør være langsiktige
og det bør etableres en finansieringsmodell der foretaket
sikres en finansiering for driften i tråd med foretakets ansvar.
Er det et eiendomsforetak, bør f.eks. finansiering sikres i hele
bygget/anleggets levetid gjennom en internhusleie som sikrer
verdibevarende vedlikehold.
Nærmere om styrets rolle
Styret er en del av ledelsen i foretaket, og i ekstern sammenheng
kun et overordnet organ av foretakets daglige leder. Om
rådmannen skal møte styret fremfor daglig leder vil derfor kun
være avhengig av daglig leders fullmakter. Det er her det som
oftest oppstår rolleblandinger og misforståelser – styret er ikke
et forlenget politisk organ! Styret er heller ikke en erstatning
for daglig leder i møte med en «krevende» bestiller; bestiller
(rådmannen) er en kunde som alle andre kunder!
Styrets oppgaver for øvrig vil være å følge opp den interne
styringen og kontrollen med foretaket. Blant annet må styret
vedta myndighetsfordelingen mellom styret og daglig leder i form
av en fullmaktsmatrise, og styret må sørge for rapportering fra
daglig leder. Styret har et ansvar for å følge opp og påse styringen
og kontrollen med daglig leders egen styring og kontroll.
Denne avklaringen av styrets rolle er viktig for å unngå uklare
roller. Rådmannen skal i sin rolle som bestiller kun møte
styremedlemmer som opptrer som representant for foretaket som
kommunens leverandør, og kun der daglig leders fullmakter ikke
strekker til.
Enkelte problemstillinger knyttet til eierstyringen av
foretakene
Vi vil nedenfor illustrere noen prinsipielle problemstillingene
knyttet til eierstyringen gjennom praktiske eksempler.
Roller og oppgaver knyttet til strategiutforming
I arbeidsfordelingen mellom kommunestyret, rådmannen
og foretakene legger vi til grunn følgende arbeidsdeling
mellom henholdsvis rådmannen og foretaket når det gjelder
strategiutformingen:
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–– Kommunestyret vedtar eierstrategi, eiermeldinger og vedtekter.
Der bestemmes foretakets formål og handlingsrom gjennom
vedtektene og de bestemmelser som vedtektene har om
budsjett mv.
–– Rådmannen bistår kommunestyret i utarbeidelsen og fremmer
saker knyttet til kommunens eierstrategi, samt foretar en jevnlig
revidering av kommunens eiermelding.
–– Foretaket ved styret og daglig leder utarbeider virksomhets- og
forretningsstrategier innenfor foretakets formål (vedtektene) og
kommunens eierstrategi.
Beslutningskompetanse og fullmakter
Selv om de legale rammene kan fremstå som relativt absolutte for
ansvarsdelingen mellom rådmannen og foretaket, vil det kreves
utstrakt samhandling for å nå foretakets mål. Dette illustreres ved
følgende:
–– Vi ser at lovverket (og som oftest vedtekter) gir foretakene
stor grad av selvstendighet og fristilling sammenlignet med
den øvrige kommuneorganisasjonen (kommuneloven § 72).
Det uttrykkes på den ene siden at foretaket har en selvstendig
rolle uavhengig av rådmannen. Rådmannen er likevel gitt
tilsynsrollen i form av en utsettelsesmyndighet når det gjelder
gjennomføring av foretaksstyrets vedtak.
–– I praksis erkjennes det at foretakene er en del av kommunen
som juridisk enhet og således en del av «kommunefamilien»
og kommunens helhetlige tjenestetilbud til sine innbyggere
og brukere. Foretaket leverer således kommunale tjenester.
Foretaket skal drives i samsvar med økonomiplanen, vedtak

og retningslinjer bestemt av kommunestyret (kommuneloven
§ 67). Ofte pålegges det foretaket å benytte kommunens
styringssystemer, og foretaket har en utførerrolle hvor
kommunens basisorganisasjon, under rådmannens ledelse, har
en bestillerrolle.
Samhandlingsmodellen handler blant annet om myndighetsfordeling (fullmaktsstruktur). Det er ofte en fallgruve å
tenke at fullmakter er noe som vedgår foretakets indre liv.
Fullmakter må utformes på «konsernnivå». Det bør utformes
en fullmaktsmatrise som beskriver myndighetsfordelingen
mellom rådmannen som bestiller og foretaket som utfører. En
slik fullmaktsmatrise er et sentralt styringselement i en bestillerutfører organisering. Det må være tydelig hvilke beslutninger som
foretakets daglige leder og foretakets styre kan fatte på den ene
siden, og hvilke beslutninger som ligger utenfor deres myndighet.
Eksempler på det siste kan f.eks. være avvik fra kvalitetsstandarder
og funksjonskrav, samt overskridelse av budsjett.
KS’ «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt
eide selskaper og foretak» problematiserer følgende i anbefaling
nr. 19:
«Administrasjonssjefens rolle som budsjettansvarlig for
kommunens samlede økonomiske virksomhet, herunder
foretakene, kombinert med manglende instruksjonsmyndighet
overfor daglig leders disponeringer, bør være gjenstand for en
samhandlingsdiskusjon ved opprettelse av foretak.»
En samhandlingsmodell kan organiseres på flere forskjellige måter
og inneholde flere elementer. Figuren nedenfor illustrerer dette.

Bestiller-utførermodellen

Strategisk planverk

Rådmann

Kommunestyret

Funksjonskontrakter

Foretakenes
styrer

Figur 1 – Illustrasjon. Ulike interaksjoner i en bestiller - utfører modell

Foretakene

Virksomheter
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Kommunestyret setter rammer, rådmannen skal sørge for iverksetting og representerer kommunens virksomheters behov for
tjenester, virksomhetene beslutter sine behov innenfor sine
rammer, og foretaket utfører de oppgaver som besluttes av
rådmannen. Et helhetlig fullmaktssystem vil søke å sette tydelige
rammer for denne arbeidsdelingen; strategi, økonomi, detaljering
av krav og oppgaveutførelse.
Kommunestyret vil vedta en eiermelding og vedta en strategi
for foretakene (selskapsstrategi). Strategien bør sette mål og
krav til oppgavene som foretaket skal utføre. Videre må det
gjennom en budsjettprosess utarbeides økonomiske rammer,
og det må uttrykkes tydelige forventninger og settes mål
innenfor den enkelte budsjettperioden. Det siste kan formidles
Mottar til orientering

gjennom f.eks. tildelingsbrev e.l. Innenfor disse rammene må det
deretter utarbeides en fullmaktsmatrise som fastsetter hvilken
beslutningsmyndighet styret og daglig leder har, og hva som
ligger utenfor deres beslutningsmyndighet.
Dette kan operasjonaliseres i en matrise som vist nedenfor.
Innholdet i matrisen må detaljeres og blant annet inneholde
spesifisering av saker som rådmannen skal forberede og som
kommunestyret skal vedta. Ditto hvilke saker som daglig leder
skal forberede og styret skal vedta. Videre bør matrisen spesifisere
hvilke rapporter som sendes til ulike nivåer for orientering. Sist,
men ikke minst, vil den inneholde fullmakter knyttet til f.eks.
ansettelser, innkjøp og investeringer mellom de ulike rollene:

Vedtar

Forbereder

Kommunestyret
Rådmannen (som bestiller)
Foretakets styre
Foretakets daglige leder
Tabell 1 – Illustrasjon av fullmaktsmatrise

Oppgavefordeling i bestillerrollen
Bestillerrollen har ansvar for å iverksette aktiviteter som sikrer
utførelse av kommunens tjenestebehov i tråd med kommunens
vedtatte planer og budsjetter. Bestillerrollen skal derfor sørge
for at foretaket iverksetter sine leveranser i tråd med de krav til
kvalitet og tidsriktighet som kommunen har behov for. Videre

vil bestillerrollen følger opp at foretakene leverer i tråd med
bestillingen og rammene, og har ansvaret for at sluttbrukeren
har fått levert den tjenesten denne har behov for. Eksempelet
nedenfor illustrer inndelingen av ansvarsområdene mellom
rådmannen og foretakene for et kommunalteknisk driftsforetak:

Ansvarsområder

Bestiller (Rådmann)

Utfører (Foretakene)

Oppdragene

• Ansvar for å etablere oppdragsavtaler

• Ansvar for tjenesteleveransen

• Ansvar for den informasjon som benyttes som grunnlag for
tilbudsinnhenting og oppdragsbeskrivelsen

• Mulighet til å la en mindre del av sine kontraktsforpliktelser bli
utført av underleverandører?

• Har rett til å føre kontroll med de leverte tjenestene

• Skal gi bestiller mulighet til å føre kontroll med de leverte tjenester

• Kan gjennomføre brukerundersøkelser for leverte tjenester i det
omfang som finnes nødvendig

• Skal utarbeide rapporter om utført arbeid og stille til disposisjon den
dokumentasjon som foreligger

Mislighold

• Skal ved avdekking av mangler eller uteblitt levering skriftlig, og
uten ugrunnet opphold, varsle dette overfor Utfører og sette en
rimelig frist for å rette opp i forholdet

• Har en rett og plikt til å foreta utbedring av mangelen, med mindre
konstnadene til dette vil bli uforholdsmessig store i forhold til det
som oppnås

Årshjulaktiviteter

• Definere samhandlingsbehov og prosesser

• Definere samhandlingsbehov og prosesser

Kommunikasjon

• Ansvar for kommunikasjon med sluttbruker, publikum, media
og andre berørte parter i forhold som angår nivået/kvaliteten
på tjenesten, samarbeidet mellom partene og utførelsen av det
enkelte oppdrag

• Ansvar for kommunikasjon med tredjepart om forhold knyttet til
egen virksomhet og drift

Oppfølging/kontroll

Tabell 2 – Illustrasjon av fordeling av ansvarsoppgaver

• Ansvaret for rutinemessig kommunikasjon med sluttbruker som er
nødvendig for utførelsen av oppdraget
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Dimensjonering og kompetanse knyttet til bestillerfunksjonen vil
avhenge av detaljeringen av oppgavefordelingen. En bestillerrolle
kan bygges opp etter tre hovedmodeller:
Modell 1: Få ansatte med hovedoppgave knyttet til overordnede
strategiske føringer. Bestillinger skjer gjennom mål og
resultatstyring av foretakene.
Modell 2: Faglig tungt bemannet, men fremdeles relativt få
ansatte, med fokus på funksjonsbeskrivelse av foretakenes
oppgaver, herunder å sette krav til omfang og tilstandsgrad
på anlegg og eiendommer som foretakene har ansvar for. I
tillegg bestilles særskilte prosjekter i form av nybygg, større
rehabiliteringer, ad hoc utredninger mv. Bestiller har også egen
tilsynskompetanse eller kan bestille dette fra eksterne.
Modell 3: Detaljerte ordrebestillinger, der foretakene
aktivitetsstyres i mer eller mindre grad. I en slik rolle vil
bestillerfunksjonen måtte bemannes med både betydelig
kompetanse og et større antall ressurser enn over.
Foretaksformen benyttes der det er ønskelig å beholde utførerfunksjonen som del av kommunen. Det er, etter vår oppfatning,
unødvendig å dra en bestiller-utfører organisering til ytterligheten
ved å simulere et uavhengighetsforhold mellom rådmannen
og foretakene slik modell 3 legger opp til. Modell 1 kan bidra
til utfordringer med hensyn til at foretaket blir for selvstendig
og vanskelig å styre. Vi anbefaler derfor modell 2. Denne
gir tilstrekkelig styring, og den er effektiv i styringsformen.
Kompetansen i rådmannens stab (eller der bestillerfunksjonen
skal ligge) må være faglig høy, og matche kommunens behov for
strategisk og operasjonell styring og kontroll med foretakenes
oppgaveutførelse, men samtidig vil det ikke være behov for
prosjektlederkompetanse i bestillerfunksjonen. Det vil heller ikke
være behov for omfattende systeminvesteringer for å ivareta
denne.
Samhandlingsarenaer mellom rådmannen og foretaket
Det må, uansett foretakets formål, etableres planprosesser
for den operative utførelsen av oppgavene og oppfølgningen/
rapporteringen av disse mellom foretaket og rådmannen. Vi
anbefaler at det etableres et årshjul.
Med et årshjul menes en fastlagt årlig, relativt detaljert
planprosess for når, hva og hvordan møter, informasjon og
rapportering skal gjennomføres mellom partene. Formålet er å
sikre at nødvendig informasjonsutveksling skjer for å ivareta alle
behov og aspekter for planlegging både på kort og lang horisont,
herunder at mål og leveranser følges opp på jevnlig basis med en
effektiv tilnærming, og at avvik avdekkes og korrigeres snarest
mulig.
Som del av årshjulet bør det også foretas et formelt årlig
møte med brukerne (kommunens virksomheter og eventuelle
andre interessenter), rådmann og foretakets ledelse, samt et
oppfølgingsmøte mellom rådmannen og foretakets ledelse for
utforming av eventuelle oppfølgende tiltak for å bedre foretakets
leveranseevne og opplevde kvalitet. Det er viktig at rådmannen
her da opptrer som bestiller, og at det er foretakets ledelse og
styre som beslutter og iverksetter tiltak på vegne av foretaket.
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Rådmann er i så henseende en avtalepart; en «kunde», uten
instruksjonsmyndighet ovenfor foretaket. Rådmann kan og bør
imidlertid melde eventuelle avvik til kommunestyret, dersom
foretakets ledelse ikke følger opp som forutsatt.
Avsluttende kommentarer
Vi ser, basert på våre oppdrag i kommuner og fylkeskommuner,
at forståelsen for og beskrivelsen av hva samhandling innebærer
i operativ forstand er mangelfull, og noen ganger fraværende.
Særlig gjelder dette rådmannens rolle, som etter vår vurdering
med fordel kunne vært tydeliggjort. Det er mange interessenter
i et foretak; ansatte og ledere i foretaket, styret i foretaket og
kommunestyret med alle dets medlemmer. Det vil være mye
å forlange at alle disse skal forstå rollene og samhandlingene
mellom de ulike rollene på en entydig og klar måte.

”Dersom man tror at et kommunalt eller
fylkeskommunalt eiet aksjeselskap som
forvalter store samfunnsverdier kan styres på
samme måte som en finansiell investering i et
hvilket som helst aksjeselskap, har man etter
vår vurdering overdrevet selskapsformens
betydning overfor eierstyringsprinsippene.”
Vi ser også at de samme problemstillingene som er nevnt i
denne artikkelen også kan gjøres gjeldende i kommunalt eide
aksjeselskaper. Noen ganger er aksjeselskapsformen valgt fremfor
foretaksformen av mer prinsipielle grunner enn en bevissthet
rundt hvordan styringen og kontrollen med virksomheten bør
skje. Etter vår vurdering er formålet med selskapet viktigere for
valgt styringsform enn den juridiske strukturen. Dersom man
tror at et kommunalt eiet aksjeselskap, som forvalter store
samfunnsverdier, kan styres på samme måte som en finansiell
investering i et hvilket som helst aksjeselskap, har man etter
vår vurdering overdrevet selskapsformens betydning ovenfor
eierstyringsprinsippene. Eksempelvis mener vi at dette vil gjelde
for kollektivselskaper som i realiteten er administrasjonsselskaper
på vegne av fylkeskommunen, selv om disse er organisert som AS.
Rådmannens rolle er like fullt å sikre tjenesteproduksjon; dette bør
etter vår vurdering ikke endres av selskapsform.

MORTEN THUVE / ØYVIND SUNDE / SINDRE K. GRØDEM
moth@bdo.no / oysu@bdo.no / skg@bdo.no
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”Å påstå at OPS, på generelt grunnlag, gir
lavere eller høyere kostnad, er i beste fall
spekulasjon, og empirien kan vise til både
mer og mindre vellykkede prosjekter.”
KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

ER DET MULIG Å TENKE RASJONELT
OM OPS?
Bruk av OPS ved større offentlige investeringsprosjekter
har vært et hett tema i mange kommuner de siste årene,
og er ofte gjenstand for betydelig politisk uenighet. OPS er
én av flere potensielle gjennomføringsmodeller og utvider
kommunens handlingsrom med fordeler som kan være viktige
å vurdere.
Valg av gjennomføringsmodell kan være en politisk avgjørelse
basert på prinsipper og ideologi. Vi mener det ofte verken
trenger eller bør være det, og at det er mulig å tenke
rasjonelt om OPS. OPS er et verktøy på lik linje med andre
gjennomføringsmodeller som kan vurderes på bakgrunn av
sine unike egenskaper. Samtidig er det viktig å være klar over
at flere av fordelene ved OPS også kan oppnås på andre måter,
blant annet ved god kommunal styring, gode kjøp og godt
utformede kontrakter.
Bør valg av OPS være ideologisk forankret, eller rasjonelt
begrunnet?
Bruk av OPS (Offentlig-privat-samarbeid) ved større offentlige
investeringsprosjekter er ofte gjenstand for betydelig politisk
uenighet. Med regjeringsskiftet høsten 2013 kom lovnader om økt
bruk av OPS-modellen, og det tok ikke lang tid før opposisjonen
tok til motmæle. Sentralt i denne striden står ofte spørsmål
knyttet til hvorvidt OPS gir bedre eller dårligere kvalitet, lavere
eller høyere prosjektkostnader, kortere eller lengre byggetid, økt
eller redusert risiko for det offentlige og hvorvidt det over tid er
dyrere å leie enn å eie. Samtidig er det norske erfaringsgrunnlaget
med denne typen investeringer lite, og store forskjeller fra
prosjekt til prosjekt gjør det ofte vanskelig å sammenligne
OPS-prosjekter mot prosjekter bygget med mer tradisjonelle

gjennomføringsmodeller (i egenregi). Til syvende og sist er det
ofte politisk ståsted og ideologisk tilhørighet som avgjør den
enkeltes standpunkt.
Til tross for politisk splid mener vi det likevel bør være mulig å få
til en konstruktiv debatt – kanskje til og med politisk enighet om
enkelte premisser.
Stort sett all litteratur om OPS, både nasjonalt og internasjonalt,
peker på politisk vilje og forankring som en av de absolutt
viktigste forutsetningene for både valg av OPS som
gjennomføringsmodell, og graden av suksess for prosjektet i
etterkant. Det finnes flere eksempler på OPS-prosjekter, både her
i Norge og i utlandet, hvor mangelen på stabil politisk forankring
har ført til at det offentlige «kaster bort» flere millioner på
utredninger, for deretter å få prosjektet stoppet som følge av
trendrelaterte endringer eller nye politiske majoriteter. Vi mener
dette kan unngås.
Et sett med felles mål vil kunne lette diskusjonene
Dersom en kommune har tenkt å vurdere OPS som en alternativ
gjennomføringsmodell, kan det være hensiktsmessig å først bli
enige om hva det er man ønsker å oppnå ved bruk av modellen.
Grunnlaget for de politiske vurderingene knyttet til bruk av
OPS bør være nøye gjennomtenkt og forankret i et sett felles
mål, ikke synsing knyttet til hvorvidt denne modellen vil gi
lavere eller høyere kostnader, eller bedre kvalitet. Å påstå at
OPS, på generelt grunnlag, gir lavere eller høyere kostnad er
i beste fall spekulasjon, og empirien kan vise til både mer og
mindre vellykkede prosjekter. Dette på lik linje med andre
gjennomføringsmodeller. Det typiske skrekkeksempelet på et
mislykket OPS prosjekt er sykehuset Nya Karolinska i Stockholm,
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hvor kostnadene i stor grad overskred både estimater og
sammenlignbare investeringer i andre land. Samtidig finnes det
eksempler hvor det kan sannsynliggjøres at bruken av OPS har
ført til et bedre tilbud for innbyggerne, og badeanlegget Aquarama
i Kristiansand er et av disse.
Denne typen mål kan like godt si noe om hvorfor en kommune
ikke skal bruke OPS, vel så mye som hvorfor og i hvilke tilfeller
den eventuelt skal vurdere dette. Eksempelvis kan det tenkes
at en kommune vedtar følgende: «Vi ønsker å ta i bruk OPS,
ikke fordi vi tror dette vil være kostnadsbesparende, men fordi
vi i et langtidsperspektiv vil få høy investeringstakt og dermed
kan ha behov for å avlaste kommunens utbyggingsenhet».
Et annet alternativ kan være: «Vi ønsker å ta i bruk OPS, ikke
fordi vi tror dette vil gi bedre kvalitet sammenlignet med andre
gjennomføringsmodeller, men fordi vi ønsker å begrense bredden
i hvilke typer prosjekter eller bygg kommunen selv skal ha
kompetanse med å prosjektere og drifte».
Stort sett alle større offentlige investeringer er unike, og de
unike egenskapene ved det enkelte investeringsprosjekt blir ofte
flere jo større prosjektet er. Ofte er det lite erfaringsgrunnlag
og stor usikkerhet i prosjektets ulike estimater og analyser.
Dette gjør at vurderinger av sannsynlig effekt ved bruk av ulike
gjennomføringsmodeller i større eller mindre grad alltid vil
inneholde en viss grad av subjektivitet. OPS vil da kunne være
en av flere potensielle gjennomføringsmodeller, og utvider
kommunens mulighetsrom. OPS har noen fordeler som i enkelte
situasjoner kan være viktige å vurdere før man bestemmer seg for
endelig gjennomføringsmodell. Samtidig er det viktig å huske at
fordelene kun vil være gjeldende i enkelte situasjoner, og at det
er mange fallgruver knyttet til OPS. Det finnes også empiri, både
fra Norge og utlandet, hvor OPS har vært pekt på som direkte og
indirekte årsak til høyere prosjektkostnader.
Et sett med mål for bruk av ulike gjennomføringsmodeller må
nødvendigvis utarbeides på bakgrunn av nærmere analyser
knyttet til den enkelte kommunes fremtidige behov og
økonomiske kapasitet. Markedspotensialet innenfor OPS sett opp
mot mer tradisjonelle gjennomføringsmodeller, bør også vurderes
i det enkelte tilfellet, og vil ofte være en begrensende faktor.
OPS kan gjennomføres i ulike varianter
I diskusjoner knyttet til valg av gjennomføringsmodell og bruk
av OPS er det viktig å være klar over at det finnes ulike varianter

Finansiering

Planlegging

av denne gjennomføringsmodellen. Hovedforskjellen mellom de
ulike variantene er i hovedsak knyttet til følgende:
• Eierskap og finansiering
• På hvilket tidspunkt den private part trekkes inn, og fordeling av
oppgaver og ansvar mellom offentlig og privat aktør
• Kontraktsstruktur OPS kan gjennomføres med privat
finansiering, eller være delfinansiert av offentlig part.
Ved offentlig finansiering må en være spesielt oppmerksom på at
gjennomføringsmodellen ikke innebærer de samme incentivene
som tilfeller hvor det private finansierer prosjektet selv. I en
OPS-modell med offentlig finansiering, eller del-finansiering, vil
det være ekstra fokus på samarbeid mellom kommunen og privat
aktør i planleggingsfasen. Dette i motsetning til en OPS som fullt
ut finansieres av det private. I tillegg til finansiering er eierskap
etter kontraktutløp et viktig element i OPS. Dette må avspeile
de langsiktige strategiene til de to aktørene, og har finansielle
konsekvenser som påvirker lønnsomheten for begge parter i et
OPS-prosjekt. Prosjekter hvor offentlig aktør overtar bygget etter
endt kontrakt, kalles «finansiell leieavtale/lease», mens prosjekter
hvor den private part beholder bygget etter kontraktutløp, vil
ofte være «operasjonell leieavtale/lease». Dersom kommunen
er i vekst, og har som strategi å eie bygg grunnet varige behov for
formålsbygg, og i tillegg har økonomisk kapasitet, vil finansiell
lease være mer aktuelt enn operasjonell lease.
OPS-kontrakter kan inneholde ulik fordeling av oppgaver og
ansvar. Finansiering er allerede nevnt ovenfor. Videre kan det
tenkes modeller der kommunen prosjekterer, mens privat
part bygger og drifter bygget i ettertid. Alternativt at privat
part bygger og leaser ut bygget, mens offentlig part selv har
ansvaret for drift og vedlikehold gjennom kontraktsperioden.
Mulighetene er mange. I de aller fleste tilfeller er det vedlikehold
og drift av bygget som inngår i OPS-kontrakten, alternativt kan
også servicetjenester som eventuelt skal foregå i bygget også
inngå i en OPS-kontrakt. Eksempelvis kantinedrift, renhold og
vaktmestertjenester.
Figuren nedenfor viser forskjeller i ansvarsfordeling mellom ulike
OPS-kontrakter og mer tradisjonelle entreprisemodeller. Pilene
angir hvilke prosjektfaser den private leverandøren vil ha ansvar
for i de ulike anskaffelsesformene.

Prosjektering

Utførelse

OPS – Leverandør finansierer
OPS – Kommunen finansierer
Samspillentreprise
Totalentreprise
Figur: Ansvarsdeling mellom ulike OPS-kontrakter og tradisjonelle entreprisemodeller.
Kilde: BDO, NHO «OPS – Alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver (2014).

Utf. entreprise

Drift og
vedlikehold
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”Vurdering av sannsynlig effekt ved bruk
av ulike gjennomføringsmodeller vil i
større eller mindre grad alltid inneholde
en viss grad av subjektivitet.”

”Økonomiske effekter vil i alle tilfeller
avhenge av et aktivt marked av tilbydere
og kommunens forhandlingsmakt. Ikke
OPS alene som metode.”

KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

Kontraktsstrukturen vil være vesentlig ulik ved bruk av OPS som
gjennomføringsmodell. I OPS har den offentlige oppdragsgiveren
kun én kontraktspart. Den valgte leverandøren inngår på sin side
flere kontrakter for å løse oppgaven som selskapet har påtatt
seg. Rasjonale bak dette vil da være at samlet ansvar for design,
bygging, finansiering og drift og vedlikehold til én aktør gir sterke
insentiver for helhetlig tenkning, optimal risikoallokering og
effektiv ressursbruk.
Nærmere om finansiering
I den klassiske OPS-modellen er det oftest slik at den private
parten finansierer investeringen. Ekstern finansiering er da også
det som oftest trekkes frem når man diskuterer OPS, og høyere
finansieringskostnader er gjerne en av hovedinnvendingene fra
skeptikerne. Blant annet har nåværende samferdselsminister Ketil
Solvik Olsen nevnt finansieringskostnaden (anslått til 5-6 %) som
en klar ulempe forbundet med modellen. Det er imidlertid ikke
hugget i stein at OPS prosjekter må finansieres fullt av den private
parten. Her finnes mange muligheter, og hvilke som velges vil
avhenge av politiske føringer og kapitalmarkedets innstilling til
denne type prosjekter.
Det er heller ikke gitt at den typen OPS-kontrakter, som har
vært brukt i Norge frem til i dag, vil være gjennomførbart i
dagens eller fremtidens kapitalmarked. Disse OPS-kontraktene
har typisk hatt relativt «baktunge» betalingsplaner, og endrede
betingelser for bankene – både regulatoriske og krav om høyere
kortsiktig avkastning - vil kunne føre til utfordringer knyttet til
finansieringen.
OPS gir mulighet for benchmarking av kostnader
En viktig effekt ved bruken av OPS er muligheten denne
gjennomføringsmodellen gir for å kunne benchmarke kostnader.
Bruken av OPS gir muligheten til å sammenligne kostnader
knyttet prosjektering og bygging av større investeringer i
offentlig regi opp mot tilsvarende prosjekter gjennomført i privat
regi. Tilsvarende gir bruk av OPS også mulighet for å kunne
sammenligne kostnader knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold
(FDV). Bruk av private aktører til FDV kan også tenkes inkludert
som del av en totalentreprise, og er ikke betinget av OPS som

anskaffelsesmodell. Bruk av private aktører til å håndtere FDV for
enkelte bygg, som del av et OPS eller ikke, vil uansett kunne gi
kommunen læring, og skape kostnadsbevissthet knyttet til egen
gjennomføring. Muligheten for benchmarking er i alle tilfeller
betinget av tilgang til de private selskapenes sluttregnskap, og
kommunene bør innarbeide dette i sine kontrakter for å kunne
utnytte denne effekten fullt ut.
Valg av gjennomføringsmodell bør tilpasses behovene i det
enkelte prosjekt
Valg av gjennomføringsmodell kan være en politisk avgjørelse
basert på prinsipper og ideologi, som nevnt. Vi mener det ofte
verken trenger eller bør være det, og at det er mulig å tenke
rasjonelt om OPS. Valg av gjennomføringsmodell bør tilpasses
behovene i det enkelte prosjekt, og økonomiske effekter vil i alle
tilfeller avhenge av et aktivt marked av tilbydere og kommunens
forhandlingsmakt. Ikke OPS alene som metode. OPS er et
verktøy på lik linje med andre gjennomføringsmodeller, blant
annet på bakgrunn av å kunne avlaste kommunen ved høy
investeringstakt, gi muligheter for benchmarking, kompensere
for mangel på kapital eller begrense bredden i typen anlegg og
prosjekter kommunen spesialiserer seg på. Forskjellene mellom
en samspillsentreprise og OPS kan i enkelte tilfeller være små, og
flere av fordelene ved OPS også kan oppnås ved god kommunal
styring, gode kjøp og godt utformede kontrakter i andre
gjennomføringsmodeller.

KNUT KAVLI
knka@bdo.no
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”Innretningen kan, uavhengig av lovregulering, tiltrekke eiere/driftsansvarlige
med ulike motiver for ikke å fullt ut la
pengene komme målgruppen til gode.”

HVORDAN OPPSTÅR SKOLE- OG
BARNEHAGEBARONENE?
Virksomheter som mottar statstilskudd for å utføre
oppgaver definerte oppgaver, herunder private skoler,
barnehager og høyskoler, er ofte pålagt et utbytteforbud
eller en utbyttebegrensning. På oppdrag for Kunnskapsdepartementet har BDO gjennomført en analyse av de
omgåelsesmulighetene som ligger i regelverket for høyskoler
og fagskoler. Typetilfellene vi har oppstilt, er gyldig i alle
typer virksomheter som mottar statlig tilskudd der et
utbytteforbud eller en utbyttebegrensning er lovregulert
for å sikre at pengene skal komme formålet til gode. Denne
artikkelen er således gyldig i alle slike tilfeller, herunder, men
ikke avgrenset til, f.eks. private barnehager private skoler,
private høyskoler og fagskoler og mediebedrifter som mottar
produksjonsstøtte.
Bakgrunn – Når statsstøtten og skolepenger skal komme
studentene, ikke eierne, til gode
BDO har i samarbeid med Advokatfirmaet Kluge utarbeidet
et notat som innspill til ekspertgruppen (Andreassenutvalget)
som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og
egenbetaling for private høyskoler og fagskoler. I utvalgets
mandat står det blant annet at utvalget skal klargjøre innholdet i
universitets- og høyskolelovens og fagskolelovens bestemmelser
om at statlig tilskudd og egenbetaling skal komme studenter til
gode, herunder utrede behovet for nødvendige presiseringer og
endringer i regelverket for å sikre dette formålet.
Som en del av grunnlaget for utvalgets arbeid, har vi gjennomført
et utredningsoppdrag der det vurderes hvor robust gjeldende

regelverk er med hensyn til muligheter for økonomiske tilpasninger, og som kan innebære at statstilskudd og egenbetaling
ikke kommer studentene til gode. Med regelverket menes her
både sektorlovgivningen for private høyskoler og fagskoler, og den
generelle selskapslovgivningen gitt i lov om aksjeselskaper med
videre.
Vårt arbeid er også omtalt i metoderapporten som Dagens
Næringsliv sendte Skup (Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende
Presse) våren 2016 – «Skolebaronene». Rapporten er blant
annet omtalt i journalisten.no (Glenn Slydal Johansen, Publisert:
4.8.2016) under overskriften «Slik avslørte Dagens Næringsliv
skolebaronene»: «Det var senhøsten 2014 at skolekonsernet
Anthon B. Nilsen (ABN) havnet på radaren til journalistene
da de ble gjort oppmerksom på en 100 siders rapport fra et
ekspertutvalg bestilt av departementet. Men det var vedlegget fra
konsulentselskapet BDO som fortalte hvordan private skoler kunne
hente ut penger uten at det kom studentene til gode, som vakte
reporternes nysgjerrighet.»
Ekspertutvalgets rapport er tilgjengelig i sin helhet på
regjeringen.no. I denne artikkelen gjengir vi et utdrag av de
funnene vi gjorde i vår utredning knyttet til mulighetene for
å omgå utebytteforbud/utbyttebegrensninger.
Gjennomgang av muligheter for økonomisk uttak
De etterfølgende generiske beskrivelser av muligheter for
økonomiske uttak er faktiske og observasjoner fra gjennomganger
av ulike typer organisasjoner som mottar statsstøtte.
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”Selskapsstrukturen i et konsern innbærer en særskilt risiko. Det er vår erfaring at
internhandel i konsernstrukturer er den oftest benyttede metode for å søke å ta ut
økonomisk gevinst.”

I notatet valgte vi å kategorisere de muligheter en eier har til å
kunne ta ut verdier som bryter med grunnprinsippet; «komme
studentene til gode»:
1. Muligheter for overføringer direkte fra drift.
2. Muligheter for overføringer via egenkapitaltransaksjoner/
verdiutvikling.
3. Økonomiske misligheter.
Det kan være ulike motiver for å søke å få ut penger som skulle
kommet målgruppen til gode. Innretningen kan, uavhengig av
lovregulering, tiltrekke eiere/driftsansvarlige med ulike motiver.
Nedenfor har vi vist til noen eksempler på dette, som vi anser å
være reelle:
• Personer som tiltrekkes av mulighet for personlig eller ideelle
formåls berikelse, og offentlige penger er en gunstig kilde for
dette.
• Personer som har manglende forståelse for et system som ikke
tillater premiering gjennom kommersielle insentiver, og mener
at de har rett på midler (avkastning) siden de har bundet penger
i for eksempel et aksjeselskap.
• Personer som ikke har en entydig oppfatning av myndighetenes
intensjon bak hovedidéen ”komme studentene til gode” som et
virkemiddel, alternativt som opplever at lovgivers intensjoner
ikke er tydelig nok formulert.
• Personer som har et engasjement for et ideelt formål som ligger
på siden av skoledriften, for eksempel livssyn, rettferdiggjør at
midler fra skoledriften brukes til andre formål.
• Personer som opplever at virkemidlene er uklart definert og
gir rom for fortolkning, rettferdiggjør at midler fra skoledriften
brukes til andre formål: «Dersom lovgiver hadde ment
forbud, ville loven vært klarere». For eksempel forekommer
det situasjoner hvor det er vanskelig å trekke klare skillelinjer
mellom hva som kommer studentene til gode, og hva som
egentlig er annen aktivitet. Et eksempel her er institusjoners
finansiering av ansattes forskning. Denne kunnskapen kan
komme studentene til nytte i forelesninger og som skriftlig
kunnskap, men kan også benyttes til salg i et marked,
bokutgivelser, kurs, konsulentvirksomhet fra institusjonen osv.

Ad 1 – Muligheter for overføringer direkte fra drift
Dette kan være:
• Uberettiget lønn til eier og/eller dennes nærstående.
• Uberettigete godtgjørelser til eier og/eller dennes nærstående.
• Uberettigete styrehonorarer til eier og/eller dennes nærstående.
• Overprisede eller fiktive konsulenttjenester fra eier og/eller
dennes nærstående.
• Overprisede eller fiktive vare-/tjenesteleveranser fra eier og/
eller fra dennes nærstående.
• Uberettiget bruk av virksomhetens ressurser til eiers og/eller
dennes nærståendes egenproduksjon.
• Overpriset eller fiktiv husleie til eier eller dennes nærstående.
• Overprisede lån eller garantier.
• Usikrede lån eller garantier.
• Overpriset eller fiktiv betaling for konsepter/royalties til eier og/
eller dennes nærstående.
Vi vil ikke her beskrive disse med eksempler i detalj, men kan
eksemplifisere hvordan dette kan utledes videre ved å benytte
det første punktet – uberettiget lønn – som eksempel. Her kan
man f.eks. tenke seg følgende alternative muligheter: Uttak av
(svært) gode lønninger; ut over markedslønn, uttak av lønn for
stillinger man ikke er kvalifisert for, uttak av lønn for arbeid som
ikke er utført eller uttak av for mye samlet lønn fra flere (konsern-)
selskap.
Selskapsstrukturen i et konsern innbærer en særskilt risiko. Det
er vår erfaring at internhandel i konsernstrukturer er den oftest
benyttede metoden for å søke å ta ut økonomisk gevinst, da det
ofte kan være utfordrende å påvise klare brudd på regelverk.
Med dagens minimumskrav til for eksempel aksjekapital er det i
de fleste sammenhenger en overkommelig oppgave å finansiere
opp flere aksjeselskap for derigjennom å redusere transparens
og komplisere tilsyn av organisasjonene ved bruk av omfattende
internhandel (handel mellom egne selskap). Selv i store
virksomheter/konsern med betydelig omsetning kan en aktiv eier
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Ad 2 - Muligheter for overføringer via egenkapitaltransaksjoner /
verdiutvikling
Dette kan være:
• Utbytte og uttak – direkte utbytte fra skolen er oftest den
vanskeligste og minst vanlige måten å ta ut midler på ut over
hva loven tillater. Dette fordi området er relativt godt regulert.
Ulovlig uttak og ulovlig utbytte vil være regulert i den generelle
selskapslovgivningen, mens en ytterligere regulering må skje i
sektorlovgivningen, noe som også er tilfellet for høyskoler og
fagskoler.
• Konsernbidrag - konsernbidrag innebærer mulighet til å
overføre overskudd i et selskap til et annet selskap innenfor
samme konsern/gruppering etter nærmere regler. Følger i
hovedsak samme regler som for utdeling av utbytte, og må
dermed også søkes regulert på samme måte.
• Overskudd til eiers disposisjon som følge av
kostnadsbesparelser på studentenes bekostning - ved å drive
virksomheten med lavere kvalitet enn forutsatt i formålet (kan
være vanskelig å måle) vil virksomheten kunne spare kostnader
og dermed oppnå overskudd som skaper verdiøkning for eierne
gjennom oppbygging av egenkapital og/eller mulighet for
utbytte.
• Verdioppbygging på eiers eller dennes nærståendes hånd inntekter fra statstilskudd eller egenbetaling går til betaling for
aktiviteter som skaper verdiutvikling for eier, eller betaling for
hurtigere elde og slitasje av lokaler enn hva som er reelt, samt
reinvesteringer i verdiøkende aktiviteter. For eksempel kan eiers
eller nærståendes virksomhet som leverer tjenester, bygge
immaterielle verdier som kan realiseres ved et salg (know-how,
systemer/metode mv.), eller kan realisere driftsmidler eller en
verdiutvikling av fast eiendom.

med lederposisjoner i mange konsernselskap holde informasjonen
«tett til brystet», og selv konsernets egne ansatte har ikke
nødvendigvis et totalbilde av aktivitetene og lønnsomheten.
Størrelse og offentlig posisjon har således empirisk ikke vært noen
garanti for at midler ikke tilflyter eier i strid med kravene stillet til
bruk av midlene.
Begrepet «nytteverdi» for skolen er benyttet i flere av
typetilfellene vi nevner i vårt notat, særlig relatert til internhandel
i konsern. Dette er et viktig vurderingskriterium. Det kan være
svært vanskelig å vurdere nytteverdien, og dette avhenger
av blant annet risikofordeling i transaksjonen. Et eksempel
kan være husleie, der det betales en i utgangspunktet lovlig
markedspris, men samtidig er lagt flere oppgaver og større ansvar
for driftskostnader på eier enn i en normal markedskontrakt. Et
annet eksempel er innleie av personell til markedspriser, men
hvor høyskolen/fagskolen tar alt ansvar for ledig kapasitet. I slike
tilfeller er den såkalte «markedsprisen» ikke en reell pris, gitt
transaksjonens egenart.

• Restrukturering (fisjoner/fusjoner) - utskilling og/eller
sammenslåing av hele eller deler av virksomheter gjør sporing
av opptjente overskudd/verdiopptjening fra enkeltaktiviteter
vanskeligere etter hvert som dette blandes inn i andre
organisasjoner, spesielt dersom disse igjen har forskjellig type
virksomhet.
• Omklassifiseringer av egenkapital - opptjente midler i
virksomheten kan omdannes til for eksempel aksjekapital, og
derved fremstå som uklart om dette er midler som er skutt inn
av eier eller som er opptjent i virksomheten.
• Nedleggelse - ved avvikling av virksomheten kan resterende
midler/verdier etter utbetaling til alle kreditorer overføres til
eier.
• Salg/avhendelse - ved salg betales det bl.a. for alle verdier i
selskapet, og overskudd kan derved realiseres for selger (hvis
ikke kjøper er oppmerksom).
• En variant er salg av deler av virksomheten, for eksempel
eiendom, til nærstående, som igjen leier tilbake til
virksomheten. På den måten oppnås en tidlig realisering av
verdier og likviditetsoverføring til eieren, som over tid betales
av den regulerte virksomheten.
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Felles for de fleste av typetilfellene nevnt ovenfor er at de oppstår
i organisasjoner hvor det foreligger et overskudd fra driften i
virksomheten. Uten et regnskapsmessig overskudd vil ikke disse
metodene i hovedsak kunne benyttes, unntatt verdioppbygging
på eiers eller dennes nærståendes hånd hvor midlene allerede
er ført ut av institusjonen. Forholdene omtalt er fullt ut tillatt
i henhold til selskapslovgivingen på generell basis, da denne er
innrettet mot aktivitet som skal generere økonomisk overskudd.
Videre regulering i sektorlovgivning er derfor nødvendig, som for
eksempel ved å sette krav til segmentregnskap for identifisering av
hvor overskudd har oppstått.
Ad 3 - Økonomiske misligheter
Misligheter kan i prinsippet skje i alle typer virksomheter og er
ikke spesielt for virksomheter som mottar statsstøtte. Misligheter
kan f.eks. skje gjennom fiktiv fakturering fra nærstående for varer
og tjenester som aldri er levert, eller levert privat til eieren. Men
fiktiv fakturering kan også skje fra utenforstående selskaper hvor
det inngås enighet om at et annet urelatert selskap sender fiktive
fakturaer. Ved betaling av fakturaen gis pengene tilbake til eier
av institusjonen, minus en provisjon til fakturautsteder. Et annet
eksempel er inngåelse av rabattavtaler, f.eks. i innkjøpssamarbeid
hvor volumrabatt avregnes periodisk og overføres til et sentralt
selskap (kjedekontor) i en struktur og ikke de individuelle
deltakerne.
Særskilte kompliserende forhold
Ved visse typer organisasjoner er det begrenset med formalistiske
krav til strukturer og regnskap. Dette kan skape utfordringer
for å kunne følge verdier. Typisk gjelder dette foreninger, lag og
interesseorganisasjoner.
Videre kan det være vanskelig å skille økonomien i virksomhetens
ordinære aktiviteter som er finansiert ved ordinær egenbetaling
og statstilskudd, fra ekstraordinære aktiviteter som er finansiert
helt eller delvis gjennom ekstra egenbetaling. Den siste
typen aktiviteter kan skape en merinntekt ut over de faktiske
kostnadene, uten at det er stilt krav om at det utarbeides et
særregnskap som kan kontrolleres.
Utenlandske selskap/eier(e) kan ha ulike nasjonale regler og
forhold rundt mulighet for innsikt og transparens i økonomi og
eierskap. Utfordringene er i utgangspunktet de samme som for
norske foretak, men gjerne forsterket.
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Fravær av klart regnskapsmessig skille i en virksomhet som driver
flere typer aktiviteter (også virksomhet utenom den regulerte
virksomheten), gjør det utfordrende og følge hvilke verdier som
har oppstått på grunn av henholdsvis statsstøttet aktivitet og
andre aktiviteter.
Bruk av lange «verdikjeder», dvs. handel gjennom mange
konsernselskap, gjør det vanskelig å etablere en totaloversikt over
verdiuttak og ikke minst risikofordeling i de ulike transaksjonene.
«Interessefellesskap» uten formelle juridiske koplinger er et
særskilt kompliserende element, der samarbeidet ikke rammes av
verken forbud mot uberettiget overføring av verdier til eier eller
dennes nærstående, men hvor det inngås forretningsmessige
samarbeid der for eksempel den ene sitter i styret til den andre,
og omvendt, og mottar uberettiget høyt honorar osv. Slike
tilfeller rammes ikke av regelverk der man søker å begrense
overføring av verdier til eiere eller dennes nærstående, men
medfører like fullt verdioverføring til eierne.
Mulighetene for ulovlige uttak er mange, men bare
mindretallet utnytter dette
Dessverre viser våre undersøkelser at mulighetene er mange
for ulovlig uttak av midler fra private virksomheter som
mottar statsstøtte. På den annen side må det også sies at det
antakelig er mindretallet av de private eierne som utnytter disse
mulighetene, men som dessverre gjennom enkeltsaker kan
ødelegge omdømmet til hele bransjen. Videre ser vi at det ikke er
grunn til å vurdere risikoen forskjellig mellom virksomheter som
mottar statsstøtte, og de som kun krever egenbetalinger. Det
er heller ikke forskjell på om det er et lovregulert utbytteforbud
eller en utbyttebegrensning. Videre er det ikke forskjell på om
en virksomhet har et ideelt formål eller et profittmaksimerende
formål. Også i ideelle organisasjoner kan det være insentiver for
å re-allokere finansielle midler av ulike årsaker. Det bemerkes
videre at notatet omfatter regulering av uttak av verdier og må
på ingen måte sammenlignes med et overskuddsforbud så lenge
overskuddet kommer målgruppen (studentene) til gode.

MORTEN THUVE / FRANK OLSTAD
moth@bdo.no / frol@bdo.no
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RÅDMANNENS INTERNKONTROLL
- PROSEDYRER ELLER RUTINER?

Den nære historien viser at det å ha kontroll på kommunens
mange aktiviteter, er utfordrende. Det kan nevnes eksempler
som korrupsjon, Terra-skandalen og manglende etterlevelse
av regelverket for offentlige anskaffelser. Hvordan skal man
få konkretisert hva det ligger i å ha ”betryggende kontroll”,
slik rådmannen skal ha i kommunen? Nå skal dette omtales i
kommunens årsrapport.
Det er gjort mange prisverdige initiativ til å løse gåten, men
utfordringen er å være konkret nok. Rådmenn trenger et
verktøy for styring og kontroll, en metode for hvordan gjøre
aktivitetene. Temaet er svært omfattende, og det er ingen
enkel løsning. Men KS har gitt et prisverdig bidrag gjennom
arbeidsgrupper og idéheftet «Hvordan få orden i eget hus?»
Internkontroll må bygges bit for bit. Det er også store
forskjeller på hva som er utfordringen i ulike kommuner, så
derfor blir aktivitetene forskjellige.
”Betryggende kontroll” og risiko
Etter kommuneloven skal rådmannen ha betryggende kontroll1:
Rådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar
med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er
gjenstand for betryggende kontroll.
Hva betryggende kontroll? En departemental arbeidsgruppe
(desember 2009) skulle gi begrepet et nærmere innhold. To
punkter i mandatet er mest relevant i denne sammenheng:
–– Identifisere veiledningsmateriell som kan bidra til å styrke
rådmannens arbeid med den interne kontrollen, og å skissere
innholdet i veiledningsmateriellet.
–– Foreslå tiltak som bidrar til at kommunene utvikler en helhetlig
internkontroll.
Det kan reises spørsmål ved hvor konkrete arbeidsgruppens
forslag til tiltak var, men det er nå historie. Viktigere er hva som er
skjedd etter at «de 85 anbefalingene om styrket egenkontroll» ble
kunngjort (H-2245).

1)
2)

Rammeverk for internkontroll
Først kan det være nyttig å avlegge et rammeverk for
internkontroll en visitt. I den nevnte rapporten (ovenfor) ble
det gitt uttrykk for at helhetlig internkontroll ikke er et definert
begrep. Mange vil imidlertid hevde at COSO-1 rammeverket2 er et
rammeverk som definerer internkontroll best. Dette rammeverket
er bygget opp omkring tre formål, fem komponenter, samt
en organisasjonsmessig dimensjon. En refleksjon da de 85
anbefalingene kom, var at det var flere elementer i dette
rammeverket som ikke ble berørt i særlig grad i rapporten,
eksempelvis:
–– Kontrollmiljøet – integritet, etikk, kompetanse, ledelsesfilosofi,
ansvar og myndighet.
–– Risikovurdering – identifisering, analyse og håndtering.
–– Kontrollaktiviteter – gjennomføring av beslutninger og vedtak,
håndtering av risikoer, ledelsesoppfølging, vurdering av drift
og investeringer, godkjenninger, verifikasjoner, avstemminger,
sikring av ressurser, ansvarsfordeling.
–– Informasjon og kommunikasjon – også for å fange opp endringer
i risikobildet.
–– Overvåkning – vurdering av kontrollsystemets effektivitet over
tid og håndtering av avvik.
Det er verd å merke seg at det også er utgitt et eget rammeverk
for risikostyring (COSO-2). Dette bygger på oppfatningen
av internkontroll i COSO-1, men er videreutviklet med et
styringsperspektiv. I den nevnte rapporten fra KRD (nå KMD) sies
det at det bør gjøres risikoanalyser og å etablere styringssystemer
som er knyttet til risikoene. Etter min oppfatning er man da ”godt
på vei” mot et rammeverk for risikostyring. Kanskje skulle svaret
på rådmannens kontrollutfordringer være å implementere et
kommunetilpasset rammeverk for risikostyring?

Koml. § 23 nr 2, andre setning
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, 1992, oppdatert versjon 2013
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Nye veiledninger er kommet
I kjølvannet av KRDs arbeidsgruppes 85 anbefalinger om styrket
egenkontroll i kommunene har KS utviklet nærmere innholdet i
rådmannens internkontroll. Flere arbeidsgrupper har vært nedsatt,
og det er gitt konkrete veiledninger. Det er også utgitt et idéhefte
«Rådmannens internkontroll – Hvordan få orden i eget hus?»,
som er utarbeidet i forbindelse med KS Effektiviseringsnettverk.
Det kan være en utfordring å se sammenhenger mellom
styringssystemer og internkontroll. Eksempelvis har
COSO sin opprinnelse i regnskap og revisjon med fokus på
kontrollaktiviteter. ISO 9001 om Kvalitetssystem har sin
opprinnelse i produksjonsbedrifter og fokus på arbeidsprosesser,
mens BMS (balansert målstyring) har opprinnelse i ledelsesteori
med fokus på mål og resultater.
Idéheftet gir uttrykk for at internkontrollen må integreres
og tilpasses det styringssystem eller den «modellen» som
kommunen bruker. Det er altså ikke nødvendig å etablere et
særskilt internkontrollsystem – det som er nødvendig, er å sikre
at den styringsmodellen og det systematiske arbeidet som gjøres,
også gir trygghet for at det råder tilstrekkelig internkontroll.
KS’ modell for internkontroll
Med utgangspunkt i kommunenes egenart, har KS utarbeidet en
modell for internkontroll som har tre dimensjoner for innretning
av arbeidet:
1. Hensikt med internkontroll.
2. Sikre forutsetninger for internkontroll.
3. Oppdeling av virkeområdet for internkontroll.

Hensikten med internkontroll er:
–– Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen.
–– Helhetlig styring og riktig utvikling.
–– Godt omdømme og legitimitet.
–– Etterlevelse av lover og regler.
Forutsetninger for betryggende internkontroll er:
–– Risikovurdering.
–– Formalisering.
–– Kontrollaktiviteter.
Internkontrollens virkeområde er konkretisert til enten å være
sektorovergripende, tjenestespesifikk eller å omfatte støtteprosesser. KS gir følgende bilde på modell for internkontroll:
Helhetlig styring og riktig utvikling

Etterlevelse av
lover og regler

Risikovurdering

Sektorovergripende

Formalisering

Tjenestespesifikk

Kontrollaktiviteter

Støtteprosesser

Godt omdømme
og legitimitet

Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen
Figur: En samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.
Kilde: KS Effektiviseringsnettverk.
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”I privat sektor, for selskaper som er underlagt tilsyn, er det krav om at ledelsen gjør en
oppsummering av internkontrollen, vurderer risikosituasjonen og forelegger dette for styret.
Disse vurderingene skal bekreftes av uavhengig instans. Dette burde også vært foreslått for
kommunesektoren.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Idéheftet gir konkrete veiledninger på innholdet i de ulike
elementene i modellen. Dette er meget bra, men tilkjennegir at
det ikke er en triviell oppgave å ha kontroll på en stor virksomhet
som en kommune er. Nå er det mange medarbeidere i en
kommune som hver på sin kant skal bidra til kontroll, slik at
rådmannens «hovedoppgave» er å se etter at systemet fungerer.
Dette er illustrativt tatt inn for å vise hovedoppgaver relatert til
årshjulet, slik:
1. kvartal
Gjennomføre og følge opp medarbeiderundersøkelse
Evaluering og rapportering av internkontrollen forrige år (inn i årsrapport eller
særskilt rapport)
Gjennomføre risikovurderinger og utarbeide kontrollmatriser i tråd med vedtak
2. kvartal
Gjennomføre rådmannsnivåets overordnede risikovurdering
Gjennomføre brukerundersøkelse innenfor utvalgte områder
Gjennomføre/utarbeide nøkkelkontroller og teste resultater
3. kvartal
Oppdatering av rutinebeskrivelser, prosedyrer mv
Tjenesteanalyse med oppmerksomhet på forbedringsområder for områder hvor
det er gjennomført brukerundersøkelse
4. kvartal
Vedtak for neste år
Særskilte analyser eller forbedringsprosesser

Dokumentasjonskravet – til besvær?
I en politisk organisasjon blir det mange dokumenter, både de
som følger av lover, regler og prosedyrer, men også alt som skal
rapporteres og vedtas av besluttende myndigheter. Faren er at det
å dokumentere hva som er gjort, blir viktigere enn å rapportere
hva som er oppnådd.
Kontroll er resultatet av det som er gjort, dvs. graden av
måloppnåelse. Likevel blir dette en avveining; det er «mange
steg» fram mot måloppnåelse, og dokumentasjon av de ulike
prosessene er et «bevis» på at man har gjort de vurderinger
som er nødvendige, blant annet risikovurderingene og tiltakene
som iverksettes. Men også muntlige orienteringer og drøftelser
i ledermøter kan utgjøre like god kontroll som skriftlige
redegjørelser. Det viktigste er at beslutninger ansvarliggjøres og
gjennomføres.
Rapportering av internkontrollen – hva med en uavhengig
bekreftelse?
Kravene til at rådmannen skal ha betryggende kontroll er bestemt
i kommuneloven § 23 nr. 2. Det er også tatt inn i kommuneloven
at rådmannen skal gi en redegjørelse i årsberetningen om «tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll og en høy etisk standard». Det innebærer at
rådmenn må ha et bevisst forhold til internkontroll som ledd i den
samlede virksomhetsstyringen.
En videreføring av et slikt krav kunne være at rådmannen burde ha
en uavhengig vurdering av denne rapporteringen; har kommunen
en betryggende kontroll?

Områder som skal risikovurderes
Figur: Eksempel på synliggjøring av internkontroll i årshjulet.
Kilde: KS Effektiviseringsnettverk.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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NÅR DET OFFENTLIGE TILBYR
TJENESTER I KONKURRANSE
MED PRIVATE – VALG AV
ORGANISATORISK LØSNING
En beskrivelse av Analysesenter-modellen i Trondheim kommune1
Når det offentlige tilbyr tjenester i konkurranse med
private – valg av organisatorisk løsning En beskrivelse av
Analysesenter-modellen i Trondheim kommune Av Morten
Thuve, partner, BDO Når det offentlige driver tjenester i
konkurranse med private tilbydere, må man være ekstra
varsom med hvordan virksomheten organiseres, og hvordan
regnskapet dokumenterer at det ikke skjer kryssubsidiering
mellom den kommersielle virksomheten og øvrig virksomhet
som drives av det offentlige. Likeledes må det dokumenteres
at det offentlige ikke har andre fordeler, f.eks. ved å ikke
betale skatt, for den kommersielle tjenesteleveransen.
Analysesenteret i Trondheim var i 2013-2014 gjennom en
omfattende prosess, der virksomheten først fikk pålegg
av ESA om en omfattende omorganisering, men hvor den
endelige løsningen etter vår vurdering ble en modell for
etterfølgelse i liknende saker. I denne artikkelen presenteres
denne nærmere.
Innledning
Med bakgrunn i en klage fra konkurrerende private virksomheter,
har EFTAs overvåkingsorgan (ESA) i vedtak av 20. mars 2013 om
Analysesenteret2 i Trondheim kommune, konkludert med at den
delen av Analysesenteret som selge tjenester i konkurranse med
private tilbydere mottok offentlig støtte . Analysesenteret er en
del av kommunen og er dermed ikke selvstendig rettssubjekt.
Vedtaket begrunnes med at kommunen ikke betaler skatt, og
således at Analysesenteret, i den grad det leverer tjenester i
konkurranse med andre tilbydere i markedet for analysetjenester,
har en konkurransefordel.
På generell basis ser vi at skattefritak bare er en av flere
faktorer som kan medføre at en kommune som tilbyr tjenester
i konkurranse med private aktører, kan rammes av regelverket
om ulovlig statsstøtte. Lignende saker har vi f.eks. sett i

tilknytning til moms-regelverket, og vi har også sett at det
har blitt reist spørsmål om de lovmessige rammer knyttet til
kommunal virksomhet generelt. I den sammenheng er det et
spørsmål ved at kommuner ikke løper finansiell risiko (ikke kan
gå konkurs), og dermed ikke har samme krav til overskudd som
private virksomheter. Videre kan det reises tvil om alle relevante
kostnader er tatt hensyn til i kalkylene fra en kommune som delta
i en tilbudskonkurranse, eksempelvis kostnader relatert til bruk av
felles økonomisystemer, regnskapstjenester, innfordringstjenester,
lønnstjenester mv.
Hovedspørsmålet er om det kan hevdes at den offentlige
virksomheten har en konkurransefordel når den tilbyr tjenester i et
eksternt marked i konkurranse med private aktører.
Det er sjelden at en kommune driver større virksomhet i direkte
konkurranse med private tilbydere, og ofte vil det derfor ikke
være helt enkelt å fastslå hvor grensene går. Vi har likevel sett
tendenser til økt interesse, både fra private tjenesteleverandører
som klager inn saker til ESA, og fra ESA selv. Dette kan bety at
kommuner må se nærmere på hvilke typer tjenester de tilbyr,
og i hvilken organisatorisk kontekst disse tjenestene tilbys.
Kommuner har over tid sett på muligheter for å utnytte sin
kapasitet og kompetanse til å skaffe kommunen ekstra inntekter,
slik at den kommunale virksomheten i mindre grad belaster
kommunens budsjetter, og i flere tilfeller kan dette også være en
del av budsjettforutsetningene. Vi ses for oss kommunale enheter
hvor det stilles spørsmål fra kommuneledelsen om hvorvidt
kostnadsbasen er for høy, og hvor man i stedet for å nedbemanne
ser etter muligheten til å finansiere overskuddskapasiteten
ved å tilby tjenester mot betaling. Et eksempel er kommunen
som tilbyr tjenester fra sin driftsavdeling til f.eks. mindre
gravearbeider for privatpersoner, brannstasjonen som tilbyr
trygghetsalarmtjenester, kommunale parkeringsselskaper

Basert på oppdrag utført i et samarbeid mellom Trondheim kommune, BDOs rådgivingsavdeling og Kluge Advokatfirma DA.
Analysesenteret er et av Midt-Norges ledende akkrediterte laboratorier for analyse av vann, mat, miljø og luft. Laboratoriet utfører forskjellige typer mikrobiologiske
og kjemiske analyser. Trondheim kommune har hatt et laboratorium som en integrert del av kommunen i ca. 120 år. Opprinnelig ble laboratoriet opprettet som en del
av byens kjøttkontroll, og etter hvert også for å overvåke byens vannforsyning. Historisk har det også hatt et ansvar innenfor matvaresikkerhet. Det formelle ansvaret
for matvaresikkerheten ble overført til Mattilsynet da dette ble opprettet i 2004. Analysesenteret har etter denne tiden delvis utført analyser for Mattilsynet.
3)
EØS avtalens artikkel 61(1) oppstiller et forbud mot tildeling av offentlig støtte. Hovedregelen er at kommuners eierskap i enheter som driver økonomisk aktivitet
skal utøves på en måte som hindrer at foretaket mottar offentlig støtte.
1)

2)

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

BDO INNSIKT

51

”Det er sjelden at en kommune driver
større virksomhet i direkte konkurranse
med private tilbydere, og ofte vil det
derfor ikke være helt enkelt å fastslå hvor
grensene går.”

som tar på seg kontrolloppgaver ut over kommunens egne
parkeringsplasser, fylkeskommunens tannhelsetjeneste som
tilbys private ved siden av den lovpålagte tjenesten mv. Ofte
er begrunnelsen høyst rasjonell og fremmer isolert sett effektiv
bruk av offentlige midler; særlig der virksomheten over tid har
måttet bygge opp en kapasitet og særskilt kompetanse for å
ivareta sitt samfunnsoppdrag. I enkelte tilfeller kan det også
hevdes at en overskuddskapasitet er nødvendig for å ivareta
et beredskapsbehov i kommunen. Mange vil hevde at det er
fornuftig bruk av fellesskapets midler å bruke slik ekstra kapasitet
til alternative og eksterne oppdrag. Et annet ofte brukt argument
er at kommunens ansatte må tilbys interessante oppgaver for at
kommunen skal kunne tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere.
Utførelse av eksterne oppdrag vil kunne bidra til dette.
Samme problemstilling reiser seg også i staten der f.eks.
offentlig finansierte forskningsinstitusjoner tilbyr tjenester i
konkurranse med private utredningsfirmaer. Offentlig finansierte
forskningsinstitusjoner har gjennom offentlig finansiering
bygget seg opp en forskningsbase som vil kunne gi dem en
konkurransefordel. Andre eksempler er Forsvarsbygg som tilbyr
konsulenttjenester knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyser i andre
bygg enn statens bygg, og Meteorologisk institutt som tilbyr
tilleggstjenester ut over sitt samfunnsoppdrag.
Et sentralt spørsmål er om en offentlig virksomhet, kommunal
eller statlig, bør tilby tjenester i et konkurranseutsatt marked.
Gitt at man mener at de bør kunne dette, bør man samtidig
sikre at organiseringen er i tråd med kravene fra ESA? BDO har,
i samarbeid med Kluge Advokatfirma og Trondheim kommune,
utviklet en organisatorisk og økonomisk modell som er godtatt av
ESA. Den ivaretar kravene om rettferdig konkurranse, og samtidig
ivaretar den kommunale virksomhetens behov for å kunne utnytte
sin kapasitet i et privat marked. Intuitivt vil man på den ene siden

kunne hevde at Trondheim kommune i Analysesentersaken ville
kunne løst utfordringen ved å pålegge virksomheten et overskudd
som tar hensyn til skattefriheten; at man med andre ord gjør
en regnskapsteknisk justering av resultatene som bidrar til at
tjenestene må prises slik en privat aktør ville gjort. En slik løsning
ble foreslått tidlig i prosessen, men ble ikke godkjent av ESA.
Nærmere om kravene fra ESA
I vedtak av 20. mars 2013 fra ESA om Analysesenteret konkluderte
det med at Analysesenteret mottar offentlig støtte, og foreslo fem
tiltak.
1. Det opprettes et regnskapsmessig skille mellom den
kommersielle og den ikke-kommersielle delen av
Analysesenteret.
2. Kommunen stanser alle direkte tilskudd til den kommersielle
delen av Analysesenterets virksomhet.
3. Det fastsettes en markedsleie for de lokalene den
kommersielle delen av Analysesenteret disponerer.
4. Den kommersielle delen av Analysesenteret betaler
markedspris for de av kommunens fellestjenester det benytter
seg av (bl.a. regnskap, IT og arkiv).
5. Den kommersielle delen av Analysesenteret skilles ut i en
separat juridisk enhet som blir underlagt skatteplikt.
For å tilfredsstille kravene fra ESA, måtte det altså etableres
et organisatorisk skille mellom Analysesenterets kommersiell
virksomhet og dets øvrige virksomhet. Den utskilte kommersielle
virksomheten må over tid ha en tilfredsstillende inntjening, slik
at det ikke kan hevdes at kommunen yter ulovlig offentlig støtte
(markedsinvestortesten ). Markedsinvestorprinsippet innebærer
at eventuelle investeringer som kommunen gjør, eller tilskudd
som den gir til en kommersiell virksomhet, skal gi en avkastning

For å avgjøre om tilførsel av kommunale midler til et foretak er en lovlig investering, er det i EU- og EØS-retten utviklet et prinsipp som kalles
”markedsinvestorprinsippet”. Forenklet innebærer det at kommunen må vurdere om investeringer og tiltak er gjort på markedsmessige vilkår eller ikke. Å oppfylle
markedsinvestorprinsippet (bestå markedsinvestortesten) vil si at en uavhengig investor ville gjennomført investeringen og opprettholdt driften på de samme vilkår
som kommunen gjør. Et viktig moment i denne sammenhengen er at resultatet fra virksomheten gir en tilstrekkelig avkastning på investert kapital. Dersom resultatet
ikke er tilstrekkelig til å gi en normal avkastning på investert kapital, vil dette betyr at kommunen «holder liv» i en virksomhet som en uavhengig investor ikke ville
drevet. Det vil da være tale om ulovlig støtte.

4)
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av et slikt omfang at en privat markedsaktør ville akseptert
investeringen, gitt tilsvarende omfang av og risikoprofil på
virksomheten og tilsvarende markedshorisont.
Konsekvenser for organiseringen av virksomheten
De alternative organisasjonsendringene som gjøres i
Analysesenteret for å etterkomme ESAs vedtak, kan deles i tre
grupper:
1. For det første kan Analysesenteret slutte å tilby tjenester i det
kommersielle markedet. Da bortfaller hele problemstillingen
med ulovlig offentlig støtte.

2. For det andre kan hele Analysesenter – inkludert både
kommunal og kommersiell virksomhet – omdannes til
et eget rettssubjekt. Det vil her måtte stilles krav om
regnskapsmessig skille mellom kommersiell og øvrig
virksomhet i det nye selskapet.
3. For det tredje kan den kommersielle delen av Analysesenteret
skilles ut i et eget rettssubjekt. Dette kan gjennomføres på
ulike måter.
Den siste modellen ble inndelt i ytterligere to alternativer;
a) Et Kommersielt «Stand Alone» selskap og b) Et rent
salgsselskap. De ulike modellene kan oppsummeres slik:

1) Nedlegge kommersiell virksomhet

2) ”Hele Virksomheten AS”

3a) ”Kommersiell Stand Alone”

3b) ”Salgs AS”

Virksomheten organiseres som i dag,
men all kommersiell virksomhet
legges ned. Modellen vil medføre at
virksomheten vil være overbemannet
med dagens omfang av kommunale
oppgaver. Kommuneloven gir
imidlertid kommunen mulighet
til å undersøke alternativet om å
opprette kommunalt samarbeid
med nabokommuner for å øke
oppdragsmengden og dele kostnadene
ved å drive virksomheten med
flere. I en slik modell kan man velge
ulike samarbeidsmodeller etter
Kommuneloven §27 og kapittel 5A
vertskommune, eller interkommunalt
selskap etter lov om interkommunale
selskaper.

Hele dagens virksomhet omdannes
til et AS. Selskapet fortsetter sin
kommersielle virksomhet. Eventuelle
tilskudd til driften må, i likhet
med andre aksjeselskaper eid av
kommunen, skje ved kapitalinnskudd
etter aksjelovens regler. Kommunens
behov for analysetjenester anskaffes
innenfor regelverket for offentlige
anskaffelser. Eventuelle avtaler om
husleie må være på markedsmessige
vilkår.

Dagens virksomhet deles i en
kommunal del og et kommersielt
AS som begge står på egne ben.
Ansatte må fordeles mellom de
to delene, og det må investeres i
laboratorieutstyr, eventuelt overføres
deler av dagens utstyr , for å bygge
opp den nye virksomheten. Det
forutsettes at den kommunale delen
fullt ut vil dekke kommunens behov
for analysetjenester, og at den
kommersielle delen ikke vil delta i
anbud utlyst av kommunen. Selskapet
behandles på samme måte som i
modell ”Hele Virksomheten AS” når
det gjelder kapitalinnskudd og leie av
lokaler fra kommunen.

Det skilles ut et AS med egen
bemanning. Løpende kommersielle
avtaleforhold kan ikke utføres av den
kommunale delen, men må avvikles
eller overføres til AS. Dette er en
modell hvor analysetjenesten utøves
i den kommunale delen på oppdrag
for AS. Salgs AS behandles på samme
måte som de to foregående modellene
når det gjelder kapitalinnskudd og leie
av lokaler fra kommunen. Gjenværende
kommunal del dekker kommunens
behov for analysetjenester.

Tabell 1 – Beskrivelse av de ulike modellene som ble vurdert å tilfredsstille kravene satt av ESA til organisering av den kommersielle aktiviteten i Analysesenteret i
Trondheim. Kilde: BDOs og Kluges rapport til Trondheim kommune, 2014.

I vedtak fra formannskapet i Trondheim kommune av 17. desember
2013 ba formannskapet rådmannen fremme sak for bystyret om
omorganisering av Analysesenteret i en kommunal enhet og et
eget rettssubjekt. Den valgte modellen tilsvarer 3b) «Salgs AS» og
kan kort oppsummeres som:
• Det etableres eget AS med nødvendige egne ressurser for å
støtte salgs- og ledelsesarbeid i selskapet.
• Selskapet leier inn tjenester fra kommunens egen virksomhet til
selvkost.
• Selskapet betaler markedsleie for lokaler.
• Det stilles krav til overskudd, og selskapet betaler skatt.
De ulike modellene medfører forskjellig belastning på kommunens
bykasse, og er nedenfor rangert fra den antatt totalt sett mest
kostbare øverst til den minst kostbare nederst :
1. En nedleggelse av kommersiell drift innebærer at kommunen
får en høy egen budsjettbelastning, dersom gjenværende
bemanning ikke nedjusteres tilsvarende.
2. Alt i eget AS innebærer at kommunen må betale høye
markedsbaserte beløp for utførte tjenester (antatt utbyttegrunnlag fra ASet oppveier ikke denne høye kostnaden).

5)

3. Et Salgs AS innbærer at kommunen får inntekter fra ASet, og
dermed reduserer egen budsjettbelastning sammenlignet
med modellen over.
Også eksisterende modell har belastet bykassen, men alle
eksterne salgsinntekter er blitt inntektsført slik at belastningen
har vært lav sammenlignet med alternativene over. Av de nye
modellene, er det Salgs AS som gir den minste merbelastningen.
Modellvalg har således en økonomisk påvirkning på kommunen ut
over den organisatoriske effekten.
Valg av modell og ESAs vurderinger
Analysesenteret driftes som en enhet i kommunen og har et
selvstendig regnskap knyttet til egne inntekter og kostnader. I
utredningen ble det foretatt vurderinger av hvilket verdibidrag
virksomheten har i dag; dvs. hvilket overskudd virksomheten
ville kunne vist til dersom den fakturerte tilsvarende satser til
Trondheim kommune som til eksterne kunder, i stedet for å
belaste bykassen? Beregningene viste at virksomheten har en
drift, herunder et kostnadsnivå og en kapasitetsutnyttelse, som
gir et grunnlag for en forventet resultatmargin (EBIT-margin)
på størrelse med sammenlignbare private virksomheter, gitt
at selskapet i sin helhet skulle operere i et konkurranseutsatt

Det er ikke realistisk at det kan overføres særlig mye utstyr, da kommunen vil ha behov for dette i sin egen virksomhet.
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”Modellen er etter vår vurdering den
mest anvendelige der de samme
ressursene som benyttes i kommunens
egen tjenesteproduksjon, også tilbys i de
eksterne oppdragene.”

marked. Denne analysen ble gjennomført for å sannsynliggjøre at
den kommersielle driften gir en finansiell avkastning. Ved motsatt
konklusjon ville den videre analysen av modell 1-3 ikke være
nødvendig, og det eneste rasjonelle alternativet ville i så fall være
å legge ned all kommersiell virksomhet. Den eneste modellen
som ble vurdert til å ikke bestå markedsinvestortesten, var
modell 3a) Kommersiell Stand Alone, noe som skyldes det høye
investeringsbehovet. Denne modellen ble derfor utelatt fra videre
vurderinger.
De tre gjenværende modellene ble utredet nærmere og
utredningen oppsummerte at et Salgs AS synes best å oppfylle de
vesentligste forutsetningene hvis man la til grunn både kravene fra
ESA og kommunens behov. Da vi la frem modellene for ESA, var
imidlertid Salgs AS modellen den eneste av modellene ESA mente
var problematisk og som måtte drøftes nærmere.
Det er viktige forutsetninger knyttet til denne modellen: Det
må etter vår vurdering kunne dokumenteres at bemanningen
i gjenværende virksomhet i kommunal regi er begrunnet ut i
fra de samfunnsoppgavene som skal utføres, og ikke ut fra et
behov for å støtte kommersielle tjenester i Salgs AS. En annen
viktig forutsetning for at et Salgs AS skal imøtekomme krav om
markedsbasert virksomhet, er at selskapet må innrettes slik at
dette består markedsinvestortesten. Salgs AS skal generere et
overskudd som vil være i tråd med kravet til en ekstern investor.
Alle kostnader skal synliggjøres, også skatt. Det vil si at Salgs
AS skal kunne dokumentere at prisene som tas i markedet skal
dekke alle påløpte kostnader og skatt, med påslag av en rimelig
fortjeneste.
Det var etter vårt syn viktig å sikre en trygghet i forkant for at
ESA med stor sannsynlighet ville godkjenne denne modellen,
og at dokumentasjonskravene lar seg oppfylle uten vesentlig
administrativ byrde. Det ble derfor initiert en nærmere dialog
med ESA som endte med at ESA uttalte at de vil akseptere denne
organisatoriske løsningen under forutsetning av at prisen for
underleveransene tilsvarer selvkost. På denne måten skattlegges
hele det genererte overskuddet av den kommersielle aktiviteten.

Prisene for tjenester til Salgs AS tilsvarer selvkost
Analysesenteret og Trondheim kommune har derfor utarbeidet
selvkostkalkyler som grunnlag for å dokumentere prisene for
underleveranser fra Analysesenteret til Salgs AS. Prisene tilsvarer
selvkost. Selvkost er et anerkjent prinsipp i kommunal sektor,
og det er etablert en metodikk for dokumentasjon og beregning
av selvkost for gebyrer innenfor kommunale betalingstjenester,
eksempelvis for renovasjon, feiing og vann- og avløp. Selvkost er
den totale kostnadsøkningen, inkludert kapitalkostnader, som en
kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare
eller tjeneste. Selvkost er ikke det samme som marginalkostnader/
merkostnader, men en beregning av de totale kostnadene
som er relevant for tjenesten. For kapitalkostnader beregnes
det et rentetillegg som representerer en alternativkostnad for
kapitalvaren/driftsmidlet. For Analysesenteret er dette først
fremst relevant for leie av lokaler.
I beregningene av selvkost tas det utgangspunkt i direkte
kostnader som er ført på ansvarsstedet, fratrukket kostnader
som ikke er relevante (f.eks. kostnader knyttet til personer
som overføres til Salgs AS) tillagt kostnader som ikke er direkte
registrert (f.eks. pensjonskostnader som er belastet kommunens
regnskap sentralt, kapitalkostnader og selvkost for fellestjenester
fra kommunen).
For å unngå at selvkostbasert husleie skal oppfattes som
subsidierte kostnader vis-a-vis Salgs AS, skal husleierelaterte
kostnader trekkes ut av selvkostkalkylen og erstattes med
markedsbasert husleie. Dette er rimelig, da kommunen må få
inndekning for alternativkostnaden på kommunens eiendeler.
Med alternativkostnad menes den finansieringskostnaden/tapte
renteinntekter kommunen har ved å eie. Selve husleien beregnes
som en kostnad per benyttet kvadratmeter areal, og fordeles på
andel av produksjonsarealet for analysetjenestene og andel areal
benyttet av ansatte i Salgs AS.
Det lages en etterkalkyle hvert år som danner grunnlag for
selvkostanalysene som legges til grunn for prisingen i påfølgende
år, og der det også korrigeres for foreløpige kostnader som ble
beregnet ut fra budsjettet i den opprinnelige kalkylen.

Et parallelt selvstendig AS (i tillegg til kommunale drift) innebærer så høye investeringsutgifter at et slikt selskap er antatt å ikke bestå markedsinvestortesten. Dette
anses derfor å ikke være en aktuell modell.
7)
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD, H 3/14, februar 2014)
6)
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IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER BØR PLANLEGGES
For kommuner som skal gjennomføre en tilsvarende
organisasjonsendring, vil det være nødvendig å planlegge
implementeringsaktiviteter nøye.
Nedenfor har vi listet en rekke aktiviteter som må utføres,
men listen er ikke ment uttømmende:
• Beskrivelse av prinsipper for valgt modell
• Utarbeide en overdragelsesavtale
• Utarbeidelse av vedtekter i et eventuelt selskap
• Innplassering av ledelse og styre
• Utrede behov for egen infrastruktur
• Avklare eventuelle bemanningskonsekvenser og iverksette
drøftelser og tiltak
• Utarbeidelse av budsjetter
• Utarbeide lederavtaler med tydelige resultatmål
• Drøfte og avklare arbeidsavtaler for ansatte
• Avklare eventuelle overgangsregler og eventuelt avtaleverk /
rammeavtale med kommunen i denne forbindelse
• Avtale om leie av lokaler
• Beregne og dokumentere selvkostbaserte priser
• Innføre timeregistrering
• Informere og be kunder om godkjennelse for transport av avtaler
• Beregning av kapitalbehov og utarbeide forslag til åpningsbalanse
• Utarbeide spesifikk eierstrategi, herunder finansielle krav /
utbyttekrav
• Oppsett av regnskapssystemet for håndtering av regnskap,
lønn og fakturering (inngående/utgående)

Analysesenteret er relevant for alle tjenester der kommunen
tilbyr kapasitet i et konkurranseutsatt marked
ESA har i sitt vedtak lagt spesiell vekt på at Analysesenteret
ikke betaler skatt på alminnelig inntekt. I vår samtale med
ESA om mulige modeller for omdanning, la ESA igjen vekt på
at dette skattefritaket innebærer en klar økonomisk fordel i
statsstøtterettslig forstand, og at kommunen måtte sørge for
den økonomiske virksomheten skattlegges på lik linje med annen
forretningsmessig aktivitet i markedet. Det vil si at det etter ESAs

mening ikke bør være en blanding av kommunal og kommersiell
virksomhet i samme kommunale enhet. De presiserte at dersom
en modell blir valgt som innebærer at det fortsatt vil være en
kommunal del som driver analysetjenester, må den kommunale
delen som driver analysetjenester, ha klart definerte offentlige
oppgaver. ESA brukte uttrykket ”a clear public mission”.
Selv om det skulle innføres skatteplikt for kommunal
virksomhet som driver i konkurranseutsatte markeder, vil
modellen som ble valgt av Trondheim kommune kunne være
like relevant også i fremtiden. Modellen er etter vår vurdering
den mest anvendelige der de samme ressursene som benyttes
i kommunens egen tjenesteproduksjon også tilbys i de eksterne
oppdragene. Modellen forutsetter og at alle tilleggsressurser
som er forårsaket av den eksterne aktiviteten, organiseres
særskilt (f.eks. markedsressurser og ledelse) i en egen virksomhet
med skatteplikt. Denne virksomheten kjøper da ressurser
(underleveranser) fra den kommunale virksomheten til selvkost,
slik at overskuddet i sin helhet vil fremkomme og dermed
skatteberegnes og avregnes i virksomheten. Det handler om å
organisere seg på en måte som skaper tillit i markedet til at det
ikke skjer kryssubsidiering mellom kommunens egen virksomhet
og den konkurranseutsatte virksomheten. Et selskapsmessig skille
vil da være å foretrekke, samtidig som man bør unngå å komme i
en situasjon der det hindres effektiv utnyttelse av felles ressurser.
Modellen i Trondheim er etter vår oppfatning godt egnet til å
ivareta disse behovene.
Avslutningsvis opplyser Trondheim kommune at de etter ESAs
godkjennelse, og i tråd med modellen som er beskrevet over,
opprettet et eget heleid aksjeselskap under navnet LabTjenester
AS som drives med et begrenset overskudd som er underlagt
kontroll i henhold til markedsinvestortesten.

MORTEN THUVE
moth@bdo.no

8)
Ved et eventuelt vedtak om etablering av et kommersielt aksjeselskap bør det samtidig vedtas at selskapet kan avvike fra kommunens eierskapsmelding om å ikke
måtte være forpliktet til å følge regelverket om offentlige anskaffelser, med mindre dette følger av lov eller forskrift.
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PERSONVERN
- ET HØYRISIKOOMRÅDE SOM DIN
VIRKSOMHET MÅ VÆRE FORBEREDT
PÅ I TIDEN SOM KOMMER
Både privatpersoner og offentlige myndigheter stiller økende
krav til virksomheters behandling av personopplysninger.
I Norge reguleres behandling av personopplysninger
av personopplysningsloven med tilhørende forskrift.
Brudd på personopplysningsregelverket kan medføre
overtredelsesgebyr på inntil 10 G (ca. kr 900 000) og i
sjeldne tilfeller strafferettslig ansvar. Tidligere i år ble ny
personvernforordning vedtatt i EU. De nye reglene innebærer
nye plikter for virksomheter og rettigheter for privatpersoner,
men den mest markante endringen er en økning i bøtenivået
til 20 millioner Euro eller 4 % av virksomhetens årlige
omsetning.
EU-forordningen trer i kraft i mai 2018 og virksomheter bør
allerede nå begynne å forberede seg på det nye regelverket.
Denne artikkelen vil gi deg en introduksjon til de nye reglene
og gi deg noen tips om hva du bør fokusere på i tiden fremover
for å etterleve reglene og redusere risikoen for sanksjoner og
andre negative konsekvenser ved regelbrudd.
Hva er personvern?
Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme
over egne personopplysninger. De aller fleste virksomheter
behandler personopplysninger og er således underlagt
personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.
Alle opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til deg
som enkeltperson, er personopplysninger. Det kan være navn,
fødselsnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilder,
kontonummer, lønnsopplysninger, faktura, bilnummer og annet.
Det kan også være opplysninger om atferdsmønster, eksempelvis
hvor du beveger deg eller digitale spor som forteller noe om hva
du interesser deg for eller søker på nettet.

Sensitive personopplysninger er f.eks. informasjon som kan
knyttes til enkeltperson om straffbare handlinger, helseforhold,
medlemskap i fagforening, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs
oppfatning.
Nye EU krav med virkning i Norge
Brudd på personvernreglene kan i dag resultere i bot fra
Datatilsynet. Det nye er at bøtenivået sannsynligvis vil øke
dramatisk når de nye EU reglene trer i kraft i mai 2018. De nye
reglene åpner for at offentlige virksomheter og private bedrifter
kan ilegges bot i størrelsesorden 20 millioner euro eller opp til 4 %
av selskapets årsomsetning. Det gir et tydelig signal fra EU om at
personvernet står sterkt i Europa. Men det er også et signal om at
virksomhetens øverste ledelse er forpliktet til å etterleve reglene.
I praksis innebærer det et ansvar for toppledelsen om å iverksette
tiltak for å redusere risikoen for brudd på personvernreglene. Det
er liten tvil om at alvorlige brudd kan påføre virksomheten svært
negative konsekvenser. For private bedrifter kan det være snakk
om betydelige tap eller at bedriftens eksistens settes i fare.
EUs personvernforordning bygger på disse fire grunnprinsippene:
1. Utvidelse av geografisk virkeområde
·· EUs personvernforordning gjelder for all behandling
av personopplysninger i Europa, også i de tilfeller der
virksomheten hører hjemme i et tredjeland, eksempelvis USA.
2. Ett kontinent, ett regelverk
·· Rent juridisk innebærer en forordning at det samme
regelverket gjelder for hele Europa. Det er dog noen
begrensninger i dette kravet for Norge og de andre EØSlandene.
3. Retten til å bli slettet/glemt
·· Privatpersoners rett til å få slettet opplysninger om seg selv
blir vesentlig styrket

”Som leder er du ansvarlig for etterlevelse
av personvernregelverket.”
ERLING GRIMSTAD
JURIST OG PARTNER, BDO COMPLIANCE OG GRANSKING

4. «One stop shop»
·· Virksomheter skal kun forholde seg til tilsynsmyndigheten
i ett land. dvs. i det landet der virksomheten har hovedsete
(i Europa). Dermed unngår virksomheten å forholde seg til
andre lands tilsynsmyndigheter.
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”Nye krav fra EU kan innebære
bøter i millonklassen ved brudd på
personvernet.”
ARNT OLAV AARDAL
JURIST OG PERSONVERNOMBUD, BDO

I tillegg til de fire grunnprinsippene inneholder personvernforordningen en rekke nye plikter og rettigheter. Dette er de
viktigste endringene i de nye personvernreglene som er besluttet
i EU:
1. Meldeplikt bortfaller, men det stilles strengere krav til
risikovurderinger (DataProtection Impact Assessment)
før virksomheter behandler personopplysninger. I tilfeller
der risikovurderingene viser en høy risiko for negative
konsekvenser for personvernet, skal Datatilsynet kontaktes
for forhåndskonsultasjon (krav om prior consultation).
2. Det stilles krav til anonymisering av personopplysninger der
dette er mulig.
3. Det stilles strengere krav «gjenbruk» av personopplysninger,
dvs. bruk av allerede innhentede personopplysninger for et
nytt formål.
4. Det stilles strengere krav til grunnlaget for behandlingen av
personopplysninger.
5. Det stilles strengere krav til samtykke fra den personen (den
registrerte) som det er innhentet personopplysninger om.
6. Den registrertes rettigheter til å få informasjon om
behandlingen av sine personopplysninger, styrkes.
7.

Personvernombudets rolle i bedriften styrkes ved at offentlige
virksomheter, samt enkelte større private virksomheter,
pålegges å ha personvernombud. Har din bedrift
personvernombud?

8. Det offentlige og private bedrifter pålegges å varsle om avvik
til Datatilsynet innen 72 timer.
9. Avvik som kan medføre høy risiko for rettighetene til fysiske
personer, skal straks meddeles den registrerte.
Egenkontroll
Ledere har ansvar for å gjennomføre egenkontroll i virksomheten
for å undersøke om personvernreglene etterleves. Egenkontrollen
bør være egnet til å identifisere eventuelle alvorlige svakheter som
må rettes umiddelbart. Her er noen spørsmål som kan gi deg en
pekepinn på om virksomheten har kontroll med etterlevelse av

personvernreglene:
• Er det en skriftlig oversikt over alle behandlinger av
personopplysninger?
• Er det inngått databehandleravtale med alle andre virksomheter
som behandler personopplysninger på virksomhetens vegne,
eksempelvis leverandører, datterselskap, morselskap osv.?
• Har virksomheten gjennomført og dokumentert risikovurdering
av alle behandlinger?
• Gjennomføres det regelmessig sikkerhetsrevisjoner vedrørende
informasjonssikkerheten i virksomheten?
• Er eventuelle krav til meldeplikt og/eller konsesjon oppfylt,
eksempelvis varslingsordning, kameraovervåking, due diligence
eller bakgrunnssjekk av leverandører/samarbeidspartnere?
Noen av de nevnte eksemplene krever konsesjon. Har
virksomheten kunnskap om hva som krever henholdsvis
konsesjon eller meldeplikt?
• Foreligger det skriftlige rutiner for krav til innsyn i ansattes
epost? Vet ledelsen hva som må være på plass før slikt innsyn
kan gjennomføres på lovlig måte?
• Har virksomheten dokumenterte sletterutiner? Etterleves disse
og hvem har kontroll med etterlevelsen?
• Registreres eventuelle avvik fra kravene i personvernregelverket?
Vi anbefaler at virksomheten etablerer en personvernombudsordning dersom det ikke allerede er gjort. Personvernombudet
fungerer som et bindeledd mellom Datatilsynet og virksomheten.
Ofte vil ordningen med personvernombud sikre nødvendig
oppmerksomhet om de krav som gjelder, og bidra til etterlevelse
av personvernreglene på en fornuftig måte som er tilpasset
risikoene virksomheten har.

ARNT OLAV AARDAL / ERLING GRIMSTAD
aola@bdo.no / eg@bdo.no
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”Internrevisjonen skal være et verktøy
for forbedringer, men ikke alle ser at en
uavhengig kontroll av at alt fungerer, også
er av verdi.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

INTERNREVISJON I STATLIGE
VIRKSOMHETER
Å forvalte fellesskapets ressurser er et stort ansvar. Det handler om å disponere tilgjengelige ressurser på et vis som skaper
mest mulig verdi for brukere av offentlige tjenester. Resultatet er et komplekst målbilde, og gjør det vanskelig å vurdere grad
av måloppnåelse. Like fullt stiller dette store krav til god internkontroll og effektiv ressursbruk. Internrevisjonen skal være en
viktig støttespiller i dette arbeidet, både som rådgiver og som kontrollør, men likevel slik at uavhengigheten ivaretas.
Etablering av internrevisjon
Internrevisor skal være uavhengig av virksomheten, men likevel en rådgiver i virksomhetens utviklingsarbeid. I praksis innebærer det at
internrevisjonen skal være et verktøy for virksomhetens styre og ledelse.
Etablering av en internrevisjonsfunksjon kan deles inn i tre generelle faser. Gjennom disse fasene er det viktig at ledelsen og styrende
organer gjør seg opp en klar formening om internrevisjonens mandat og virkeområde. Funksjonen skal ikke erstatte øvrige ledelses- og
kontrollfunksjoner, men være et supplement og en støttespiller for videreutvikling og effektivisering av virksomhetens risikostyring og
internkontroll. Fasene i etablering av funksjonen er:
1. Utrede behov og potensial

I den innledende fasen vurderer virksomheten behovet for - og potensialet ved - etablering av en internrevisjonsfunksjon.
Viktige forhold å ta hensyn til er virksomhetens kompleksitet og hvorvidt funksjonen kan styrke de styrende organers evne
til å sikre at styrings- og kontrollaktiviteter ivaretas på en måte som støtter opp om målsetningene.
Etter at en beslutning om etablering er fattet, må leveransemodell for funksjonen bestemmes og internrevisjonens mandat
formaliseres.

2. Etablere og implementere

I denne fasen legges rammene for internrevisjonens arbeid. På dette stadiet bør virksomheten ha en klar formening om
hvordan denne funksjonen skal driftes for å være et reelt verktøy for virksomheten.
Avhengig av valgt leveransemodell, må nødvendige ressurser ansettes, eller det må inngås avtale med tjenesteleverandør.
Deretter etableres prinsipper og standarder for rapportering, samt struktur for møtedeltagelse og rapportering til ledelsen
og styrende organer.

3. Planlegge og drifte
internrevisjonen

Når internrevisjonsfunksjonen formelt er etablert, og de sentrale rollene er bemannet, begynner arbeidet med å planlegge
årshjul og prosjektaktiviteter. Hovedaktivitetene omfatter:
•

Gjennomføre risikovurderinger og utarbeidelse av årsplan.

•

Gjennomføre og rapportere internrevisjonsprosjekter.

•

Følge opp resultater og identifiserte utviklingstiltak.

•

Foreta periodisk og årlig rapportering.

•

Evaluere internrevisjonens arbeid og periodiske kvalitetskontroller.
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Organisering av internrevisjonsfunksjonen
Det er flere måter å organisere internrevisjonsfunksjonen
på. De ulike modellene har alle sine fordeler og ulemper.
Hva som er riktig valg, avhenger ikke bare av virksomhetens
størrelse og omfang, men også kompleksiteten og variasjonen i
problemstillinger internrevisjonen skal jobbe med.
Uavhengig av hvilken modell man velger, må de styrende organer
være bevisst på hvordan de ønsker å bruke internrevisjonen.
Det er ikke slik at internrevisjonens innsats til enhver tid skal
spisses mot de områdene virksomheten opplever har de største
utfordringene og forbedringspotensial. Vel så viktig kan det være
å bruke internrevisjonen for å bekrefte at viktige prosesser og
områder er godt ivaretatt.
Vi ser på tre modeller for organisering av internrevisjonen:
In-house
En modell er at virksomheten selv ansetter internrevisjonsleder og
bemanner funksjonen med nødvendig kapasitet og kompetanse.
En åpenbar gevinst med en slik modell er langsiktighet og eierskap
til virksomheten. Samtidig stiller en slik modell krav til at de
ansatte har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å dekke
nødvendige områder og problemstillinger. Det kan på sikt også
gjøre internrevisor mindre uavhengig, og fordrer at en tenker nøye
gjennom insentivstrukturer og grad av involvering i oppgaver som
grenser mot drift.
Problemstillingene internrevisor møter kan også være
komplekse og varierte. Dette innebærer behov for en bred
kompetanse i teamet. I en intern funksjon – in-house - er det
ofte ikke hensiktsmessig å ansette spesialister som sammen
dekker alle relevante fagområder. En mulig løsning er å leie
inn spesialistkompetanse til å bistå internrevisjonen med
gjennomføring av enkeltprosjekter. Avhengig av i hvilken grad man
gjør dette, vil funksjonen tendere mot en «co-sourcingsløsning».
Co-sourcing
En hybridmodell for etablering og drift av
internrevisjonsfunksjonen er en løsning med såkalt co-sourcing.
Normalt vil virksomheten selv står for ledelse av funksjonen,
men trekke på kapasitet og kompetanse fra en eller flere eksterne
leverandører ved gjennomføring av prosjekter.
Fordelen med en slik løsning er tilgang på et bredere spekter
av kompetanse, og muligheten til å variere kapasiteten til
internrevisjonen. Samtidig vil bruk av flere eksterne ressurser
kreve at det legges ekstra vekt på å sikre at prosjektene støtter
opp om virksomhetens overordnede målsettinger. Det anbefales
derfor å etterstrebe en viss grad av kontinuitet gjennom et
langsiktig perspektiv når samarbeidsavtaler inngås, minimum to
år, og etter vanlige offentlige engasjementsavtaler med mulighet
for forlengelse i ytterligere to år.

”Co-sourcing eller outsourcing av
internrevisjonsfunksjonen gir mulighet for å
tilføre særskilt kompetanse i enkeltprosjekter.”
OLE MARTIN KJØRSTAD
MANAGER, BDO

Outsourcing
I andre enden av skalaen finner vi modellen med full outsourcing
av internrevisjonen. Dette innebærer at en ekstern part ivaretar
både ledelse og operativ drift av funksjonen.
Internrevisor har et særlig ansvar for å evaluere effektiviteten
og hensiktsmessigheten i virksomhetens risikostyring og
internkontroll. I dette ansvaret ligger et element av selvstendig
initiativ for å gjennomføre aktiviteter som er egnet til å gi
grunnlag for denne vurderingen. Virksomheter som utkontrakterer
internrevisjonen, må derfor tenke gjennom hvorvidt de ønsker
at internrevisor fullt ut skal ivareta dette ansvaret, eller om
funksjonen i større grad skal jobbe på prosjektbasis innenfor
områder og problemstillinger de styrende organene beslutter.
Internrevisjonens mandat, instruks og budsjett må tilpasses dette.
Poenget om kontinuitet i et lengre perspektiv i
samarbeidsavtalene vil være like viktig i denne modellen som
under co-sourcingmodellen ovenfor.
Internrevisor må være uavhengig i sitt arbeid
Uansett tilnærming må internrevisjonen ha tilstrekkelig
handlingsrom til å gjennomføre gode, selvstendige risikoanalyser.
Dette er en sentral del av internrevisors vurdering og rapportering,
samtidig som det legger grunnlaget for prioritering av
internrevisors tid og ressurser.
For å utøve sitt mandat, må internrevisor også ha tilgang til å
kunne rapportere ad-hoc direkte til øverste ledelse og styrende
organer. Slik direkte rapportering er avgjørende for at funksjonen
skal kunne ivareta sin uavhengighet fra ledelsen, og være et reelt
verktøy i virksomheten. Samtidig er det viktig at internrevisor ikke
glemmer sin rolle som rådgiver og pådriver i utviklingsarbeidet.
For å kunne ivareta denne rollen, må det bygges gode relasjoner til
ledelsen på alle nivåer av virksomheten.

ØYVIND SUNDE / OLE MARTIN KJØRSTAD
oysu@bdo.no / omkj@bdo.no

UTVIKLING OG
OMSTILLING
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EFFEKTIVITET I
TJENESTEPRODUKSJONEN
Vi ser ofte at effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon
blir diskutert på et irrelevant grunnlag, eller at det blir
sammenblandet med andre faktorer, spesielt kvalitet.
Vi vil i denne artikkelen redegjøre for hvordan vi mener
effektivitetsbegrepet bør avgrenses, og ikke minst
hvordan effektivitet kan måles. Effektivitet presenteres
av artikkelforfatterne som ressursutnyttelse tilstede
for brukeren/innbyggerne, og ikke i betydningen ”løpe
fortere”. Artikkelen presenterer et positiv endringsfokus,
der effektivisering tas ut i form av å fordele tiden sin
mer til å gjøre ”de riktige tingene” og mindre av annet.
Artikkelforfatteren anbefaler at det ikke settes fokus på om
kommunen har lav ressursutnyttelse i forhold til andre, eller
i forhold til et idealmål, men at kommunen stadig bør søke å
”slå seg selv” i kontinuerlig forbedring.
Sammenhengen mellom god styring og effektivitet
En ”god styring” av tjenesteproduksjonen i kommunal sektor,
innenfor et gitt aktivitetsnivå, kan beskrives langs tre dimensjoner:

Kvalitet

Effektiv
ressursutnyttelse

Kostnad

Figur: Tre faktorer for ”god” tjenesteproduksjon

Ulike statistikkilder er utviklet nasjonalt og lokalt i de enkelte
kommunene, mellom kommuner i samarbeid, og av KS/KMD for
å beskrive disse tre faktorene på best mulig måte. Utfordringen er
å se sammenhengen mellom disse tre faktorene. Dette er delvis
forsøkt gjort i KOSTRA, men man har ikke lykkes med å isolere
årsakssammenhengene. For eksempel vil det at en kommune
benytter mer ressurser per barnehageplass enn en annen, kunne
forklares ved både effektivitet, kvalitet og kostnadsfaktorer. En
kommune som ligger høyt kan argumentere at de prioriterer mer
til sektoren, mens en annen kommune kan hevde at de prioriterer
like godt, men er mer effektive enn den første kommunen.
”KOSTRA-analyser er utilstrekkelig som grunnlag for effektivitetsvurderinger, og gir i beste fall kun indikasjoner for høy eller lav
ressursbruk.

Nærmere om effektivitetsbegrepet
Tjenesteproduksjonen i utvalgte tjenester kan analyseres
ved å dekomponere kostnadene i kostnadsindikatorer,
effektivitetsindikatorer og aktivitetsindikatorer. Vi har her
eksemplifisert dette for skolesektoren. Innenfor skole vil en
dekomponering for eksempel kunne fremstilles slik:
(kostnader/#lærere)
x (#lærere/#timer)
x (#timer/#elever)
= kostnad per elev
(# betyr her Antall)

Den første faktoren representerer kostnadsfaktoren (lønn med
mer), den andre representerer effektivitet (lærertetthet) og den
siste representerer aktivitet (timetallet). Ved å sammenfatte
produktet over ser vi at resultatet blir det samme som
(kostnader/#elever), som tilsvarer ett av KOSTRAs sentrale
produktivitetsmål innenfor skolesektoren. Men i motsetning
til KOSTRA har vi lykkes å forklare produktiviteten ved
kostnadsfaktorer, effektivitet og aktivitet.
Effektivitetsbegrepet er i denne artikkelen utelukkende koblet
mot ressursutnyttelse. Effektivitet i skolesektoren er dermed
uttrykt ved effektiv undervisningstid per lærerressurs (jo høyere
jo bedre effektivitet). Tilsvarende kan analysen utvides til for
eksempel spesialundervisning, barne- og ungdomstrinnet osv. I
hjemmebaserte tjenester er effektivitet uttrykt gjennom effektiv
pleietid per ansatt (andel av tilstedetid – jo høyere, jo bedre
effektivitet), i tekniske tjenester kunne det vært uttrykt gjennom
effektiv tid per ansatt brukt til tjenesteutførelse (brøyting, henting
av søppel osv). Fra tjeneste til tjeneste kan den ansattes effektive
tid variere mye, men det bør hele tiden være en målsetting om
å øke denne. Dette betyr ikke at de ansatte nødvendigvis skal
gjøre jobben raskere, men at de skal gjøre mer av ”det riktige” og
mindre av alt annet. Få kommuner er flinke nok til å fokusere på
dette.
Oftest blandes diskusjonen om effektivitet sammen med
(utilbørlig) utnyttelse av ansatte. Ved å fokusere på tilgjengelig tid
sammen med brukeren / tilgjengelig tid i direkte tjenesterelatert
arbeid, ser vi at fokus er rettet mot det som normalt også vil være
brukerens/innbyggerens opplevde kvalitet av tjenesten. Slik vil det
være for alle arbeidsintensive tjenesteytende virksomheter; både
offentlige og private.
Eksempel: Ved å øke hjemmesykepleiens tid sammen med
brukeren, målt som andel av sin totale tilgjengelige tid gitt antall

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

BDO INNSIKT

61

”Dette betyr ikke at de ansatte nødvendigvis skal gjøre jobben raskere, men at de
skal gjøre mer av ”det riktige” og mindre
av alt annet.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

årsverk, fra for eksempel 50 % til 55 %, vil kommunen øke sin
kapasitet med 10 % uten at det går på bekostning av tilstedetiden
hos brukerne. Poenget er at det er tiden som ikke er tilstedetid,
som skal være fokus for stadig ”effektivisering”; det vil si gjøre mer
av det som betyr noe for brukeren, og mindre av det som betyr
mindre for brukeren. Man vil alltid måtte følge opp med andre
aktiviteter; herunder reise, koordineringsmøter, oppfølging av
pårørende mv., men formålet må være å gjøre disse oppgavene
mest mulig effektivt, slik at mer tid kan frigjøres til å være tilstede
for (flere) brukere.
Formålet er å finne gode dekomponerte produkter av
kostnadsfaktorer, effektivitetsfaktorer og aktivitetsfaktorer
innenfor de ulike tjenestene. Ved å sammenligne ser vi at
kommunen både innad mellom soner, skoler, barnehager osv.,
og i sammenligning mot andre kommuner får et spesifikt og
praktisk grunnlag for å vurdere egen virksomhet på et helt annet
grunnlag enn hva KOSTRA gir. Informasjonen som behøves finnes
i dagens statistikk fra skoleporten, KOSTRA, IPLOS med mer,
og representerer således en smartere måte å benytte allerede
eksisterende informasjon. Metoden innebærer at kommunenes
effektivitet måles gjennom analyser av aktivitet og ressursbruk,
såkalt Activity Based Costing, kjent som den kanskje mest

relevante modellen innen nyere økonomisk teori for å måle reell
kostnadseffektivitet i komplekse virksomheter, og er særlig egnet
for offentlig sektor. Denne analysemetoden er dog krevende, og
er helt og holdent avhengig av kommunens registrerte data og
kvaliteten på disse. Her er det svært ulik praksis fra kommune
til kommune, og tilgangen på data fra andre kommuner er svært
begrenset. Ofte må det utveksles data mellom kommuner for å
kunne lage gode sammenligningsanalyser på dette nivået, men
som oftest vil det være vel så relevant å se på kommunens egen
utvikling over tid, for å kunne forklare om kommunen er ”på rett
vei” eller ikke, og for å kunne forklare eventuelle kostnadsøkninger.
Ikke minst vil slike analyser kunne gi informasjon om
sammenhengen mellom ressursbehovet og finansieringen av
tjenesten, og ikke sjelden ser vi at det her dessverre er store
misforhold.
Man vil naturligvis ikke lykkes med å komme helt ”til bunns” i alle
analysene. Dels skyldes dette tilgjengeligheten av aktivitetsdata
og kvaliteten på informasjonen som benyttes som input i
analysene. Analysen vil allikevel gi ny og relevant verdifull
innsikt for kommunens ledelse og politikere. I det etterfølgende
presenterer vi våre analyser for grunnskolen i en mellomstor
kommune.

Eksempel grunnskolen
Vi har benyttet ovennevnte fremgangsmåte for å vurdere forskjeller mellom skolene i kommunen. Her fremkommer det betydelige
og interessante forskjeller som ikke alene kan forklares ut fra forskjeller i typer skole. .
Skole

Kostnader funksjon
202/Tilgjengelige
lærertimer

Lærerdekning (B) =
Tilgjengelige lærertimer /
faktiske underviste timer

Gruppestørrelse (C)
= Antall elevtimer /
faktiske underviste
lærertimer

Elevtimer per
elev (D) = Antall
elevtimer / antall
elever

Kostnad
per elev
(AxBxD)/C

Effektivitet (C/B)

Ungdomsskole A

1 230

105 %

19,1

868

58 581

18,23

Ungdomsskole B

1 096

95 %

15,8

855

56 551

16,57

932

104 %

14,5

741

49 528

13,94

Barneskole D

897

104 %

19,0

745

36 316

18,40

Barneskole E

1 008

104 %

14,4

738

53 555

13,89

Barneskole F

1 243

104 %

18,3

742

52 564

17,54

Barneskole G

993

101 %

17,0

736

43 475

16,81

Barneskole H

1 096

91 %

17,0

731

43 180

18,56

Barneskole C

Tabellen viser hvilke faktorer som inngår i produktet Kostnad pr elev. Ved å multiplisere kolonne 1, kolonne 2, inverse av kolonne 3 og kolonne 4 får man dette produktet.
Kilde: Beregninger foretatt av BDO basert mottatt regnskap fra kommunen, KOSTRA og GSI. Tallene er avrundet
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For å kunne analysere tabellen (forrige side) og forskjellene
mellom skolene, er det viktig å vite at lærernes undervisningsplikt
og elevenes uketimetall varierer mellom småskoletrinnet,
mellomtrinnet og ung-domstrinnet i grunnskolen. Variasjonen i
disse er slik at lærernes undervisningsplikt går ned jo eldre elever;
dvs. at det kreves mer tid til for- og etterarbeid for lærerne.
Videre går elevenes ukestimetall opp jo eldre elever. For da å
kunne undervise én gruppe elever i en uke, kreves det dermed
flere årsverk lærerressurser i ungdomsskolen enn i mellomtrinnet,
og enda flere enn i småskoletrinnet. Det er mulig å beregne den
relative forskjellen, og den vil normalt utgjøre ca. 70/80/100 for
henholdsvis småskoletrinnet/mellomtrinnet/ungdomstrinnet.
Av dette kan vi utlede at en kommune med større andel yngre
elever enn eldre elever vil forventes å ha et lavere utgiftsnivå og
omvendt. Derfor vil 1-7 trinn normalt ha et forventet utgiftsnivå
som er 20-30 % lavere enn ungdomstrinnet.
Sett i lys av dette vil en ungdomsskole med kostnad per elev på
kr 60 000 være sammenlignbar med en barneskole med
kostnader per elev på ca. kr 60 000 x 0,75 = kr 45 000. Dette
forholdet er viktig å være klar over når man skal analysere
tabellen over. Fjerde kolonne i tabellen over gir uttrykk for antall
underviste elevtimer. Dette er normalt standardisert for de ulike
trinnene, og forskjeller her er kun et uttrykk for at skolen har
større andel yngre (lavere timetall) eller eldre (høyere timetall)
elever. Derfor ligger ungdomsskolene her naturligvis høyest.
I tabellens siste kolonne har vi beregnet effektivitet uttrykt ved
antall elevtimer per tilgjengelige lærertime på den enkelte skole.
Jo høyere, jo bedre effektivitet. Med tilgjengelige lærertimer
menes det antall lærertimer skolen har tilgjengelig dersom all
tilgjengelig undervisningsplikt på skolen blir utnyttet til faktisk
undervisning.
De mest interessante forskjellene mellom de forskjellige skolene
synes å være:
Skole C, E og F fremstår som relativt dyrt drevne barneskoler
uttrykt i kostnad per elev (kolonne 5). I hovedsak skyldes dette
at skole F har en kostnad per lærertime som er meget høy i
forhold til de øvrige barneskolene (kolonne 1), mens for skole C
og E skyldes dette at effektiviteten er lav (kun 13,9 elevtimer per
tilgjengelige lærertime; siste kolonne).
Ungdomskole B fremstår som rimeligere enn Ungdomsskole
A, noe som i hovedsak skyldes lavere kostnader per lærertime
(kolonne 1). Effektiviteten (siste kolonne) er derimot lavere
enn på Ungdomsskole A (16,57 mot 18.23), hvilket tilsier at
Ungdomsskole B allikevel har et potensiale for ytterligere
effektivitetsforbedring sammenlignet med Ungdomsskole A.
Skole D fremstår som en svært rimelig drevet skole. Her er
effektiviteten høy (18,4 elevtimer per tilgjengelige lærertime) og
kostnaden per lærer er lavest (kr 897). Isolert sett betyr dette at
skolen fremstår som samlet sett den mest effektive, men vi ser
at skolen har en av de laveste utnyttelsesgradene av lærertiden
(104 %; 4 % av tilgjengelig lærertid for undervisning er ikke
benyttet til undervisning). Også denne skolen kan dermed ha et
effektiviseringspotensiale sammenlignet mot de øvrige.
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Isolert sett kan det være fristende å trekke konklusjonen at
dersom alle skoler drives like effektivt som for eksempel skole H
(18,56 i effektivitet), kan for eksempel skole G øke sin utnyttelse
av lærerressursene med over 10 % (18,56-16,81)/16,81. Vi har
innledningsvis sagt at tallene ikke kan tolkes så bokstavelig,
men at det finnes et mulig effektiviseringspotensiale i enkelte av
skolene ser vi klart av disse tallene. De tallene som vi føler oss
mest sikre på at uttrykker et potensiale for mer effektiv utnyttelse
av lærerressursene er kolonne 2, der for eksempel Ungdomsskole
A har minimum 5 % forbedringspotensial, og kanskje mer dersom
vi for eksempel ser til Ungdomsskole B med hensyn til hvordan
disse organiserer bruken av lærerressursene.
Eksemplet illustrerer at det er store forskjeller mellom de enkelte
skolene. Det bør iverksettes en gjennomgang som identifiserer
de faktorene som er gjeldende for den enkelte skole og som
gjør at situasjonen er slik den er. Vi mener også at skolens
finansieringsmodell/ budsjettildelingsmodell bør vurderes slik
at det allerede i budsjettprosessen settes mer fokus på skolenes
effektivitet mht. utnyttelse av lærerressursene. Det er liten
tradisjon for dette i de aller fleste norske kommuner, men
analysene over viser hvor store utslag dette gir i ressursbruk.
Formålet er ikke å ”tyne” lærerkapasiteten, men å sette fokus
på hva lærerne må bruke tiden til utenfor klasserommet – noe
av dette er viktig og riktig ressursbruk (for- og etterarbeid,
elevoppfølging), mens annet kan være mindre ”riktig bruk av tid”.
Dette er et effektiviseringsfokus som er mer positivt orientert enn
hva man tradisjonelt opplever. Tradisjonelt oppleves at det kuttes i
antall årsverk, uten at den underliggende aktiviteten blir redusert.
Å fokusere på å gjøre mer av ”det riktige” og mindre av annet,
innenfor en gitt mengde totalt tilgjengelig tid, er hva vi betegner
kvalitetsfokusert effektivisering. Vi håper vi gjennom denne
artikkelen kan bidra til at flere kommuner setter fokus på å frigjøre
ressurser gjennom å gjøre mer av det riktige, og mindre av annet.
Endringsprosesser er krevende, og denne artikkelen fokuserer
på positiv endringsfokus. Vi anbefaler derfor ikke at kommuner
vedtar effektivisering gjennom å sette mål for økt effektivitet
og ta ut årsverk i forhold til dette. Vi anbefaler i stedet at
budsjettprosessen og styringsmodellen setter økt fokus
på ressursutnyttelse som målsetting, og at det jobbes
kontinuerlig og langsiktig med å øke tilstedetiden for brukere /
i tjenesteproduksjonen for alle sektorer. Vi anbefaler ikke at det
settes fokus på at kommunen har lav ressursutnyttelse i forhold
til andre, eller i forhold til et idealmål, men heller at kommunen
stadig bør søke å ”slå seg selv” i kontinuerlig forbedring.

MORTEN THUVE / SVEN-ERIK ANTONSEN
moth@bdo.no / sean@bdo.no
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STÅR TO-NIVÅMODELLEN FOR FALL
I KOMMUNAL SEKTOR?

Debatten om hvorvidt to-nivå modellen er egnet for styring
og utvikling av kommunens tjenester og forvaltning er
tilbakevendende og tiltagende. Vår erfaring er at det ikke er
to-nivå modellen som er utfordringen i seg selv, men at de
kommuner som endrer til to-nivå modellen som oftest ikke
samtidig implementerer de nødvendige forutsetningene
som bør være til stede for at modellen skal lykkes i å nå
målsettingene.
Vi vil hevde at to-nivå modellen ofte er implementert uten
at organisasjonen i tilstrekkelig grad er klargjort for å fungere
etter intensjonene i modellen. Med dette mener vi at modellen
er implementert uten at man har avlært organisasjonen
de prinsippene som tidligere organisering var bygget på.
Ledere og ansatte er ikke i tilstrekkelig grad kjent med at nye
organisasjonsmodeller krever nytenkning/endringer innenfor en
rekke områder for å kunne fungere etter intensjonen.
I denne artikkelen presenterer vi noe av de mest tradisjonelle
fallgruvene vi ser når to-nivå modellen implementeres.
Artikkelen er ikke ment å gi en fullstendig analyse av tonivå modellens styrker og svakheter sammenlignet mot mer
tradisjonell sektorbasert organisering. Vår opplevelse er at når
valg av modell er gjort, så har ikke sammenligningen vært det
vært mest kontroversielle diskusjonstemaet, men mer hvordan
modellen fungerer. Vi tror ikke valg av modell er avgjørende
for å oppnå god styring og kontroll. På samme måte som man
finner svært mange ulike organisatoriske modeller i privat sektor,
vil det antakelig være feil å tenke at det finnes én riktig modell
for kommunal sektor, eller statlig sektor for den saks skyld
(som vi ikke går nærmere inn på her nå, men som er et stort og
interessant tema i seg selv).

Formålet med reorganiseringen
Vi ser at kommuner i forbindelse med organisasjonsendringer
ofte legger vekt på varianter av følgende målsettinger som skal
kjennetegne kommunen:
• Åpen og tydelig kommunikasjon mot innbyggere og
omverdenen for øvrig.
• Tilgjengelighet for de som har behov for kommunens tjenester.
• Innovativ, endringsorientert og samfunnsaktiv.
• Effektiv og kvalitativ tjenesteutførelse.
• Effektiv, tilgjengelig og rettferdig forvaltning.
• Attraktiv arbeidsgiver med ledere og medarbeidere med
myndighet.
Normalt vil kommunene vedta organisasjonsendringen på
bakgrunn av en utredning foretatt av et, som oftest internt
sammensatt, organisasjonsutvalg. Vi ser at de utvalgene som
innstiller for en to-nivå modell, ofte begrunner dette med at dette
er modellen som best legger til rette for å nå disse målsettingene.
De tre første målsettingene peker på kommunens troverdighet,
åpenhet, aktivitet og tilgjengelighet utad, mens de tre siste peker
på kommunens effektivitet, kvalitet og kompetanse innad. Etter
vår oppfatning er dette svært gode mål. Dette kjennetegner en
kommune som både har god styring og kontroll, og samtidig
jobber godt med utvikling.
Det argumenteres ofte for at to-nivå modellen blant annet bidrar
til mer myndighet til medarbeidere, bedre samhandling internt
mellom ulike tjenester, mer enhetlig ledelse og at kommunen blir
mer innovativ og endringsorientert. Flere av målene, antakelig
alle, kan også oppnås i en mer tradisjonell etatsmodell. To-nivå
modellen har dog noen antatt klare styrker, gitt at de er rett
implementert og praktisert.
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”I en to-nivå modell flyttes store
deler av makten fra toppledelsen til
virksomhetsledere/resultatenhetsledere.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Kjennetegn ved en to-nivå modell
To-nivå modell, flat struktur og resultatenhetsmodell er
betegnelser som gjerne brukes om hverandre. Hovedprinsippet
med en to-nivå modell er å vitalisere virksomhetsleder- /
resultatenhetsledernivået i kommunen og legge til rette for
at virksomhetene/resultatenhetene er arena for utvikling av
tjenester. I denne artikkelen betegner vi ledernivået under
toppledelsen (rådmann og kommunaldirectorer/-sjef) for
virksomhets-/resultatenhetsledere. Nivået under disse igjen vil vi
kalle for mellomledere (avdelingsledere og lignende).
I to-nivå modellen skal virksomhetene/resultatenhetene selv
ha ansvaret for sin økonomi, sitt personal og sitt fagområde.
Gjennom stabs- og støttefunksjoner skal virksomhetene /
resultatenhetene få den støtten de trenger for å levere og
videreutvikle tjenester til brukerne, utvikle personalet og drifte til
enhver tid innenfor gitte økonomiske og faglige rammer.
Sagt på en annen måte; store deler av makten flyttes fra
toppledelsen til virksomhetsledere/resultatenhetsledere. Det er
i dette leddet det skal ”boble” i organisasjonen. Her skal man ta
initiativ til samarbeid, til innovasjon, til endring mv. Ingen skal
sitte ”å vente” på at kommunaldirectoren skal gi ordre, og aller
minst gi sin godkjennelse.
Vi bruker ofte å visualisere dette med at kommunaldirectorene
aldri skal behøve å dytte en virksomhetsleder/resultatenhetsleder
til å endre, forbedre osv., men skal i stedet måtte holde igjen de
aller mest ivrige i bukseselen.
Kommmunaldirectorene skal jobbe strategisk og legge til rette for
at organisasjonen har den ønskede endringstakt, endringsfart og
endringsretning. Kommunaldirectoren skal være en inspirator og
tiltrettelegger, ikke kontrollør eller flaskehals.

Fallgruve nr. 1 - Kommunaldirectorene har ikke tatt den
strategiske rollen som ligger i to-nivå modellens natur
Ikke sjelden er kommunaldirectoren/-sjefene (heretter kalt
kommunaldirectorene) rekruttert fra å være tidligere kommunal
leder i en annen organisasjonsstruktur. I en politisk styrt
organisasjon er det naturlig at disse har en aktiv rolle/funksjon
i saker som skal fremmes for politiske organer, men vi har sett
at kommunaldirectorer driver operativ saksbehandling og har
beholdt mye av koordineringen, for eksempel i tilknytning til
utarbeidelse av budsjett/økonomiplan. I en to-nivå modell
bør kommunaldirectorleddet være et strategisk nivå som skal
samarbeide som et kollegium sammen med rådmannen, og i
korthet ha to hovedoppgaver:
• Legge til rette for god styring og kontroll, og samtidig
• god tjenesteutvikling
Organiseringen av ansvarsområder for en kommunaldirector
kan, og bør kanskje også, for å løsrive seg fra tradisjonell
organisatorisk tenkning, organiseres langs andre dimensjoner enn
tjenesteområdene. Her finnes ingen fasit, og organiseringen bør
avhenge av kommunens strategiske målsettinger. Eksempler på
noen dimensjoner som kan være relevante er kontrolloppgaver
og utviklingsoppgaver; for eksempel én kommunaldirector
med hovedansvar for virksomhetsstyring og én eller flere
kommunaldirector(er) med hovedansvar for utviklingsoppgaver.
Et annet eksempel kan være å organisere kommunaldirectorene i
henhold til kommunens verdikjeder; for eksempel innbyggere 0-18
år, 19-67 år og 67+. Dog finnes ingen fasit, og det er kommunens
strategi som bør være avgjørende for hva kommunaldirectorene
skal ha hovedfokus på. Et annet element, som vi ikke skal skrive
for mye om her, men som bør nevnes, er at det ikke bør være
gitt at ethvert tjenesteområde i kommunen fortjener en plass i

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

rådmannens strategiske ledergruppe. For å unngå å provosere
for mye, unnlater vi å nevne mer her, men la det være opp til
leseren og tenke igjennom denne påstanden: Et moment i denne
vurderingen bør være hvorvidt tjenesteområdet best måles på
utviklingsresultater eller driftsresultater. Noen tjenesteområder
”skal bare fungere”, og er for øvrig ikke strategisk viktige ut over
dette (at de faktisk fungerer i det daglige).
Selv med et så tydelig fokus rettet mot de strategiske utfordringene, mener vi at det er naturlig at kommunaldirectorene
har personalansvar for virksomhetslederne/resultatenhetslederne.
Personalansvaret kan da godt være ”clustret” inn etter
mer ”tradisjonell” sektortankegang. Dette betyr ikke at
kommunaldirectorene skal være linjeledere; det vil si øverste
nivå innenfor tjenesteområdet. I to-nivå modellen er det
virksomhetslederne/resultatenhetslederne som er øverste
nivå innenfor tjenesteområdet. Personalansvar bør derfor ikke
blandes med beslutningsansvar. Eksempler på uheldige utslag av
sammenblanding av roller er når tiltaksplaner som er i igangsatt,
blir liggende ”på vent” for godkjennelse på kommunaldirectorens
bord.
En to-nivå modell er egentlig en form for matriseorganisering
der utviklingsprosesser må ses som prosjektrelaterte. Noen
ganger kreves en særskilt prosjektorganisering, mens andre
ganger håndteres prosjektet i staben eller i og mellom en eller
flere virksomheter/resultatenheter. I et prosjekt finnes det en
prosjektleder og en prosjektsponsor. Prosjektsponsor vil ofte
være en kommunaldirector, men ikke sjelden ser vi dessverre
at man i stedet forholder seg til personalansvarslinjen når man
organiserer utviklingsaktiviteter. Det vil si at det er prosjektleders
personalleder som defineres som fagansvarlig for prosjektet.
Dette beror, etter vår oppfatning, på en umodenhet i forhold
til hvordan utviklingsprosesser bør styres og motiveres. Når
en prosjektleder forteller oss at han/hun ikke har fått godkjent
prosjektplanen av sin personalleder, og at prosjektet derfor
har stoppet litt opp, er man midt inne i en tradisjonell gammel
organisasjonstekning. Hovedmålsettingene med to-nivå modellen
er å gjøre medarbeidere bemyndiget slik at det bobler av
utviklingsaktiviteter på virksomhets-/resultatenhetsnivå.
Fallgruve nr. 2 – Virksomhetsledere/ resultatenhetsledere
har ikke fullt ut oppfattet sitt ansvar og sin myndighet til å
iverksette utviklingstiltak og agere i en nettverksstruktur,
uavhengig av sin kommunalsjef
Dette er speilbildet til fallgruve nr. 1, men må håndteres
som en separat utviklingsutfordring. Det hjelper lite om
kommunaldirectorene har forstått sin nye rolle, dersom
virksomhets-/resultatenhetslederne ikke gjør det samme.
En naturlig følge av innføring av to-nivå modellen er at
virksomhetsledere/resultatenhetsledere får delegert utstrakt
myndighet; såkalt ”føp-ansvar” (fag, økonomi og personal).
Disse utgjør reelt sett det øverste operative ledernivået i
kommunen. Lederne på dette nivået er ofte ikke trygge på
hvilke muligheter, forventninger og ansvar dette innebærer.
Implementering av lederavtaler er derfor etter vår oppfatning et

BDO INNSIKT 65

viktig grep for å bevisstgjøre og formalisere ansvaret. Ofte ser
vi dessverre at lederavtaler ikke er prioritert i en ellers hektisk
omdannelsesprosess, og at man kan oppleve at dette ikke er på
plass selv flere år i etterkant av omorganiseringen. Man ”gjør som
før”.
En naturlig følge av dette er at man i en ”to-nivå kommune”
må være ekstra oppmerksom på at ledere bør byttes ut når de
ikke fungerer. Det er i mindre grad et sikkerhetsnett i en to-nivå
modell enn i en tradisjonell etatsmodell for dårlig lederskap.
Toppledelsen må således ha myndighet og evne til å ta disse
beslutningene.
Innledningsvis skrev vi at det er på virksomhetsleder-/resultatenhetsledernivået at utviklingsarbeidet skal ”boble” i kommunen.
Her skal det tas initiativ til formelle og uformelle samarbeid
på tvers av tjenesteområder, innenfor tjenesteområder, mot
frivillig sektor mv. Her skal man løse felles utfordringer, og få
til felles utvikling. Innenfor dette området ser vi kanskje en av
de tydeligste ulikhetene mellom en tradisjonell etatsmodell
og en to-nivå modell. I etatsmodellen har man normalt en god
koordinering av tjenestene innenfor etaten (tjenesteområdet),
mens man ofte ser at det blir svakere koordinering på
tvers av etatene. Det utvikles ”etatssiloer” der det meste
utviklingsarbeidet på tvers av etatene avhenger av etatssjefen
og dennes stab. Virksomhetsledere/ resultatsenhetsledere i
etatsmodell vil være mindre skodd for å ta initiativ på tvers
av etater, uten at dette er koordinert fra ”toppen”. En to-nivå
modell, på sin side, har sin svakhet ved at modellen i seg selv
ikke gir en automatisk koordinering innenfor et tjenesteområde,
men samtidig har den en styrke ved at den åpner opp for at det
etableres nye samarbeidsarenaer på tvers av tjenesteområder,
og at man motiveres til å etablere samarbeidsflater uavhengig av
organisatoriske barrierer.
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Fallgruve nr. 3 – Delegering oppfattes å være det samme
som å frigjøre tid ved å flytte operative oppgaver nedover i
personallinjene
Vi ser at ledere med føp-ansvar ofte videredelegerer myndighet.
De har også normalt blitt fortalt at de skal bruke mer tid på å lede.
Disse to forholdene medfører ofte at ledere gir myndighet videre
til sine mellomledere (avdelingsledere og lignende). I hvilken grad
slik myndighet kan delegeres, og hvordan dette skal formaliseres,
ser vi ofte at det er ulik praksis på og bør tydeliggjøres som del av
omorganiseringsprosessen.
En indirekte effekt er ofte at ikke bare myndighet delegeres,
men at også oppgaver flyttes nedover i organisasjonen. Ikke
sjelden ser vi at oppgaver flyttes så langt ned i organisasjonen at
de må sies å ha passert sitt mest effektive organisatoriske nivå.
En mellomleder, som normalt burde bruke tiden til å lede sine
ansatte, er ofte ”lesset” med nye oppgaver innenfor personal og
økonomi. Dette er en klar misforståelse av to-nivå modellens
hensikt. Å delegere betyr ikke at oppgaver skal flyttes til lavere
ledernivå. Å inneha delegert myndighet innebærer tvert imot at
man skal sørge for en effektiv organisering av oppgavene som
tilligger virksomheten/resultatenheten; å flytte administrative
oppgaver til et lavere ledernivå er som regel ikke en slik effektiv
organisatorisk tilpasning.
Under beskrivelsen av støtteressursenes organisering kommer
vi mer tilbake til hvordan administrative oppgaver i stedet bør
organiseres i en nettverksstruktur.
Fallgruve nr. 4 – Det oppstår et ”glava-lag” mellom rådmann
og mellomledere
En særlig utfordring knyttet til to-nivå modellen er at det
etableres et bredt lederspenn i organisasjonen. Ledere er
forskjellige, og spesielt ser vi ofte at fagpersoner som blir ledere,
ikke alltid er like organisatorisk ”kommunikativt” gode. Dette
kan naturligvis læres, men det kan også gjøres andre grep
som sikrer at den informasjonen som tilflyter et ledernivå, blir
videreformidlet på en god måte til neste nivå i organisasjonen,
ikke minst på en mest mulig enhetlig måte. Det er allment kjent
hvordan en ”historie” forandres når den fortelles gjennom flere
ledd. Dette skyldes både kommunikative egenskaper, men også
andre udefinerte faktorer som for eksempel med hvilken ”energi”
det blir fortalt, egne meninger om innholdet i budskapet mv.
For det første er det en fallgruve å la kommunaldirectorene styre
all kommunikasjon med virksomhets-/resultatenhetslederne,
og videre la disse igjen styre all kommunikasjon til
sine mellomledere. Ledere er forskjellige, og allerede
her kan informasjon delvis glippe på veien videre ned i
organisasjonen. Kommunaldirectornivået sammen med
virksomhetsledere/resultatenhetsledere omtales i flere av de
organisasjonsevalueringene vi har foretatt som et glavalag, da
mye informasjon delvis stopper eller blir silet ”på veien” gjennom
disse.
BDO har brukt mye tid sammen med rådmenn som har jobbet
med utvikling av to-nivå modellen for å forstå disse utfordringene.
Én ting vi spesielt har lagt merke til, er at de rådmennene som tar
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et aktivt eierskap til informasjon inn mot mellomledere, sikrer en
mye bedre informasjonsflyt i kommunen. Ikke fordi rådmannen i
seg selv formidler informasjonen, men fordi en relasjon mellom
mellomledere og rådmannen gjør at rådmannen får en arena
til å skape forventninger til virksomhets-/resultatenhetslederne
og kommunaldirectorene nedenfra. En organisasjon der
kommunens viktigste ledere (virksomhets-/resultatenhetsledere)
har forventninger både nedenfra og ovenfra, og der disse
forventningene samsvarer, vil være mye bedre egnet til å lykkes
enn en organisasjon der hver enkelt leder selv ”bestemmer”
hvordan han formidler sin rolle og utøver sitt lederskap videre
nedover i organisasjonen.
Vi vil således anbefale at det etableres et utviklingsopplegg for
mellomledere (fagledere, avdelingsledere og lignende). Videre bør
rådmannen ha en arena der vedkommende møter mellomledere
direkte, og der det kan formidles til disse hvordan kommunens
ledernivåer er ment å fungere. På denne måten vil mellomledere
ha samme direkte kunnskap om dette som sine ledere, og det vil
kunne legges et best mulig grunnlag for enhetlig ledelse i hele
kommunen.
Fallgruve 5 – Stabsressurser har ikke en tydelig
oppgavetilpasset kompetanse og organisering
Kommunaldirectorene utgjør det strategiske ledernivået
(toppledelsen) sammen med rådmannen. Disse bør også ha noen
stabsressurser rundt seg. Dette er ressurser som skal bidra til
overordnet styring og kontroll, og til tjenesteutviklingen. Staben
er toppledelsens verktøy for å kunne ha tilstrekkelig trykk på de
strategiske aktivitetene i kommunen.
Støttefunksjonene, som ofte også organiseres sentralt, skal
på sin side fungere som en støtte for toppledelsen på den
ene siden, og virksomhetene/resultatenhetene på den andre
siden. Støtteressursene skal sørge for effektiv drift av naturlige
fellesoppgaver, eksempelvis regnskap og lønn.
Ofte blir vi bedt om å se på dimensjoneringen av stab- og
støtteressurser i en kommune. Oftest har ikke kommunen
dannet seg en egen oppfatning om at det er et skille mellom
disse ressursene. Det er en vesentlig forskjell i disse rollene,
noe som også påvirker hvordan de bør følges opp og hvordan
de bør måles og dimensjoneres. Stabsressurser bør som sagt
være strategiske ressurser for toppledelsen. De jobber med
virksomhetsovergripende oppgaver innenfor kontroll eller
utvikling. En stabsressurs er en prioritert oppgave. Man kan ikke
måle ressurseffektiviteten på samme måte som man kan og bør
med støtteressurser; enten velger man å prioritere oppgaven,
eller så gjør man det ikke. Stabsressurser kan for eksempel
være strategisk personalledelse (bidra til å rekruttere, beholde
og utvikle dyktige medarbeidere), strategisk økonomistyring,
kommunikasjon, nærings- og samfunnsutvikling, folkehelse
mv. Nye spennende funksjoner vi ser i staber, er for eksempel
frivillighetsentreprenører. Der stabs- og støttefunksjonene
sammenblandes ser vi ofte at det strategiske ”taper” i det daglige.
Dette er etter vår vurdering en av hovedårsakene til at kommuner
ofte er svake på eksempelvis strategisk personalledelse, strategisk
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IKT-utvikling, strategisk virksomhetsstyring og strategisk
kommunikasjon. Vi mener det derfor er viktig å være tydelig på
skillet mellom stab og støtte.
Prosjektrettet jobbing som metode, spesielt i utviklingsrelaterte
roller, og særlig blant ansatte i staben, er en viktig forutsetning
for gjennomføringskraft og leveringsevne på utviklingsprosesser.
Ofte ser vi dog at staben forholder seg til ”linjen”; det vil si sin
overordnede leder fremfor å tenke prosjektorganisering. Både
ansatte i staben og deres ledelse (kommunaldirectorene) bør
tenke nytt når det gjelder oppgaveløsning av utviklingsoppgaver.
Forståelse for prosjektorganisering blir avgjørende for lykkes.
Fallgruve nr. 6 – Støttefunksjoner implementeres uten
tilstrekkelige organisatoriske forutsetninger
Typiske støttefunksjoner finner vi innenfor
personaladministrasjon, HMS, IKT, økonomi og lønn.
Ved en omorganisering til en to-nivå modell vil man oftest
søke å samle støtteressursene i sentrale støttefunksjoner. Det
er flere argumenter for dette, herunder å styrke den samlede
kompetansen, unngå dupliserende kompetanse mv.
Dessverre ser vi ofte at ledelsen og ansatte i støttefunksjonene
tar en ”ledende” rolle. De blander sin funksjon med kanskje en
tidligere stabsrolle i en etatsmodell. Vi ser også at de ansatte gir
uttrykk for å ikke trives i den nye sentrale organiseringen fordi de
syntes det var bedre å jobbe nærmere etatsledelsen. I en etat har
støttefunksjoner ofte en mer fremtredende rolle, og tidvis også en
ledende rolle i etaten. I en to-nivå modell skal støttefunksjonen
være en servicefunksjon for alle ledere og alle ansatte i
kommunen. En støtteressurs som har fått sin opplæring innenfor
en etat vil kunne oppleve det som ”skremmende” å skulle jobbe
med et bredere fagområde. All slik motstand mot endring/
endringsfrykt må man ta alvorlig, og det er viktig å jobbe med å
motivere til endring. Her har både nye og tidligere ledere en viktig
personaloppgave å ivareta. Ikke sjelden ser vi at tidligere ledere
svikter her fordi disse mister den/de ressursene de har hatt nært
seg og som har vært avgjørende i deres daglige arbeid.
En annen utfordring vi ser, er at det ofte stilles umiddelbare
innsparingskrav til de nye sentrale støttefunksjonene. Både
politikere og administrasjonen ser for seg at det å samle oppgaver
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vil frigjøre ressurser. Ofte vil støttebehovet den første tiden
etter en omorganisering være høyt. Ledere og mellomledere
får nye oppgaver, og alle trenger mer støtte. Det vil derfor
etter vår erfaring være naivt å tro at man kan spare særlig med
ressurser umiddelbart etter en omorganisering. Innsparinger bør
derfor komme over tid. Et apropos er også at noen kommuner
ofte gjør utfordringen større ved å bytte økonomi- og /eller
personalsystem samtidig med omorganiseringen. Dette medfører
normalt at man får et merforbruk; ofte et vesentlig merforbruk.
Ikke sjelden vil det være behov for betydelig innleie av midlertidig
bistand i slike tilfeller, særlig hvis man i tillegg har tatt ut
effektiviseringsgevinster i forkant.
En tilgrensende fallgruve er at den sentrale støttefunksjonen ofte
”leter” etter muligheter for å flytte oppgaver ut i linjen. På den
måten økes egen effektivitet, men man glemmer at det oppstår
et kompetanseutviklingsbehov, verktøysutviklingsbehov mv.
som ofte ikke løses samtidig. Man glemmer, som leder for den
sentrale støttefunksjonen, også at det er en selv som er ansvarlig
for å legge til rette for dette. En oppgave må ikke flyttes uten
at hele arbeidsprosessen ”re-designes” på en slik måte at den
totale ressursbruken og kvaliteten oppleves som forbedret; for
alle parter. Spørsmålet om hvem som skal gjøre hva, bør avklares
i fellesskap mellom støttefunksjonene og linjen. Den sentrale
støttefunksjonen må ta et ansvar for å standardisere, men
standardiseringen må skje slik at den er til det beste for alle, ikke
bare for støttefunksjonen isolert sett.
Vi nevnte tidligere at ledere i en to-nivå modell har en tendens
til å la administrative oppgaver følge med en videredelegering
av ansvar og myndighet. Å flytte oppgaver til et lavere ledernivå,
er en ineffektiv måte å organisere administrative oppgaver på.
Man tenker ofte at ledere og mellomledere må kunne alt, og at
det derfor også er disse som blir kontaktpunktet mot sentrale
støttefunksjoner, som for eksempel personal og økonomi. Å
være leder (eller mellomleder) betyr ikke at du også skal måtte
gjennomføre alle administrative oppgaver, ei heller at du må være
kontaktpunkt for alle slike oppgaver.
Vi vil derfor introdusere viktigheten av å utvikle fagnettverk
som bindeledd mellom virksomhetene/resultatenhetene og

68 BDO INNSIKT

sentral støtte. Dette er et organisatorisk grep som krever en
relativt høy grad av organisatorisk modenhet, men som etter
vår mening er nødvendig for at to-nivå modellen skal fungere
etter hensikten. Vi anbefaler at det innføres en nettverksstruktur
for støttefunksjonen, der det finnes kontaktpersoner som
ikke nødvendigvis er ledere i virksomhetene/resultatenhetene
for de ulike nettverkene; for eksempel personal, økonomi,
IKT og kvalitetssystem. Dessverre er det lange tradisjoner i
offentlig sektor for å tenke at oppgaver har sammenheng med
stillingsbeskrivelse, og at man må få “frikjøpt” tid dersom
man skal påta seg oppgaver. I en to-nivå modell er dette en
dysfunksjonell organisatorisk tekning. Man bør i stedet tenke at
alle er del av et team og tar delansvar for det som interesserer
dem og som de har forutsetninger for.
Eksempelvis vil det i skolene finnes lærere som er mer interessert
i IKT enn andre, og som kan være en kontakt; et ”lim” mellom
sentral IKT og skolens ledelse med tanke på prioriteringer og
veiledning. Et annet eksempel er behovet for å ha en ansatt i
hver avdeling med interesse for personalprosesser uten at dette
er en leder eller merkantilt ansatt. Denne bidrar til å koordinere
informasjon fra den sentrale personalfunksjonen til avdelingens
ansatte og ledere i spørsmål som har med personalledelse å
gjøre, som for eksempel hvordan medarbeidersamtaler skal
gjennomføres og dokumenteres, hvordan overtid skal registreres,
hvordan varsling skal skje, hvordan timeregistrering skal skje,
hvordan rekrutteringssamtaler skal dokumenteres mv. Både
sentral støttefunksjon, linjeleder, og ikke minst organisasjonene,
må utvikle en felles forståelse for denne måten å tenke på.
En nettverksorganisering er meget effektiv for spredning
av informasjon, og gir bedre sikkerhet for at oppgaver og
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arbeidsprosesser utføres enhetlig i hele kommunen. Ansatte
med særskilt ansvar har ofte en bedre motivasjon og ikke
minst bedre tid for å lære opp andre, bidra til videreutvikling
av arbeidsprosesser mv. Det skal heller ikke undervurderes at
dette kan være med på å skape en mer variert og utfordrende
arbeidsplass for mange, og ikke minst at det kan bidra til å utvikle
morgendagens ledere/mellomledere i kommunen.
Noen andre relaterte temaer
Det er mange temaer som kan debatteres knyttet til en to-nivå
modell. Nedenfor har vi samlet noen av de vi ikke har berørt i
denne artikkelen, men som vil være naturlige diskusjonspunkter i
relasjon til innføring av en to-nivå modell.
Tradisjonelle arbeidsprosesser må endres
Dersom arbeidsprosesser, spesielt knyttet til planprosesser
eller beslutningsprosesser, gjennomføres ”som før”, vil dette
kunne sedimentere den gamle organiseringen. Et eksempel er
budsjettprosessen. Dersom kommunaldirectorens rolle i slike
prosesser likner langt på vei den rollen etatssjefer tidligere hadde,
vil arbeidsprosessen i seg selv undergrave den nye organiseringen.
Ledermøter for virksomhetsledere/resultatenhetsledere bør ha en
tydelig, fast og kjent agenda
Virksomhetslederne/resultatenhetslederne utgjør det operative
ledernivået i kommunen. Vi ser at de fleste kommuner har
etablert et lederforum der disse møtes med jevne mellomrom.
Agendaen for slike møter bør spisses, og man bør unngå fallgruven
ved at møtet kun omfatter informasjon fra rådmannen og
kommunaldirectorene. Forumet kan ha en stor organisatorisk
endringskraft og samhandlingskraft dersom møtet ledes og styres
på en fast og god måte.
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”Å være leder (eller mellomleder) betyr
ikke at du også skal måtte gjennomføre alle
administrative oppgaver, ei heller at du må
være kontaktpunkt for alle slike oppgaver.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Hvordan er kommunens publikumsmottak organisert?
Vi ser at dette varierer fra kommune til kommune. Både når
det gjelder tjenester for brukere av enkelttjenester og brukere
med sammensatte behov. Vi ser ofte at det eksempelvis
er etablert tverrfaglige team med ansvar for utredning og
oppfølging av brukere med sammensatte behov uten at teamet
har en tydelig organisatorisk forankring. Vi vil oppfordre alle
kommuner til å tenke hvordan publikumsmottaket knyttet til
slike tjenester er organisert. Det bør være tydelig for brukeren
hvor denne skal henvende seg for å få hjelp, og dette kan
med fordel også gjenspeiles i den organisatoriske ansvars- og
myndighetsstrukturen.
Servicetorgets rolle bør avklares
Skal det være en informasjonskanal, skal det være et lavterskel
førstelinje tilbud eller skal det yte mer avanserte tjenester? Det
bør utarbeides en strategi for utviklingen av servicetorget, slik
at dette utvikles i en tydelig retning og i tråd med kommunens
overordnede strategiske mål.
Bør kommunen ha en assisterende rådmann? En arbeidsdeling
mellom rådmann og assisterende rådmann kan være
”innenrikstjeneste” og ”utenrikstjeneste”. Mange oppfatter at
det ikke er spillerom for å etablere en funksjon som assisterende
rådmann i en to-nivå modell. Vi synes det på mange måter vil ha
noe for seg å etablere en slik funksjon. Det er ofte rettet kritikk
mot rådmannens manglende tilgjengelighet i tilknytning til tonivå modellen. Ansettelse av en assisterende rådmann vil gjøre
”rådmannen” mer tilgjengelig.
Er målstyringen av kommunen tydelig? Er det etablert tydelige
sammenhenger mellom kommunens strategiske målsettinger
og virksomhetsledernes/resultatenhetsledernes lederavtaler? Er
målene enkle og påvirkbare, eller er det for komplisert og altomfattende?

• Kommunalsjefer driver saksbehandling og har beholdt mye av
koordineringen, eks. budsjett.

Er din kommune organisert som to-nivå modell, men ikke
fungerer etter forutsetningene?
Noen spørsmål du kan stille din egen organisasjon hvor positive
svar vil indikere at organisasjonen ikke er fullt ut en to-nivå
modell:

• Vi ser ikke at det ”bobler” på virksomhetsleder-/
resultatenhetsledernivået med hensyn til initiativ og lederskap,
slik to-nivå-modellen i sin natur legger opp til.

• Det strategiske ledernivået i kommunen er organisert etter
tjenesteområde.
• Det finnes i varierende grad lederavtaler i kommunen.
• Det mangler oppdatert delegasjonsreglement for ny
organisering.
• Mange mellomledere føler de har fått mange nye oppgaver og
mindre tid til ledelse.
• Samhandlingen skjer stort sett kun innenfor samme
tjenesteområde.
• Virksomhetsledere/resultatenhetsledere er mest opptatt av
drift og mindre opptatt av tjenesteutvikling.
• Virksomhetsledere/resultatenhetsledere oppfatter
støttefunksjonene som lite tilgjengelige og at oppgaver ”dyttes”
tilbake til linjen.
• Virksomhetsledere/resultatenhetsledere møter med rådmannen
oppfattes som informasjonsmøter.
• Rådmannen har ikke egne møter med mellomlederne.
• Støttefunksjonene opptrer mer ledende enn serviceorientert
ovenfor linjeorganisasjonen.
• Stabsfunksjoner med utviklingsansvar har ikke en
prosjektorganisering, herunder tverrfaglig styringsgruppe.
• Det oppstår et koordinerende ledernivå under
kommunaldirectoren med ansvar for å koordinere tjenester i et
tjenesteområde.
• Målsettingene er ikke omsatt til tiltaksplaner, mål og
resultatstyring.

MORTEN THUVE / SVEN-ERIK ANTONSEN
moth@bdo.no / sean@bdo.no
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”Modeller som dekomponerer resultatavvik,
bør ikke være politikk, men sunn
økonomistyring som er like gyldig i offentlig
som i privat sektor.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

NYERE ØKONOMISKE STYRINGSMODELLER FOR OPPFØLGING AV
SENTRALE STØTTEENHETER
I OFFENTLIG SEKTOR
Artikkelforfatteren vil i denne artikkelen sette søkelyset på
hvordan økonomistyringen i offentlig sektor kan forbedres
ved bruk av enkle økonomiske analysemodeller. Disse
modellene går ikke i mot den tradisjonelle tekningen i
offentlig sektor, men vil være et supplement som bidrar
til at den administrativ og politisk ledelse kan fatte bedre
beslutninger.
Bakgrunn
Tradisjonelle bevilgningsbaserte styringsmodeller for sentrale
støttefunksjoner i offentlig sektor utfordres av mer moderne
styringsmodeller. I tradisjonell offentlig økonomioppfølging vil
økonomisk hovedfokus være rettet mot:
Resultat = Rammebudsjett - Netto utgifter
Et negativt eller positivt resultat kan skyldes flere forhold, og
årsaken vil ikke være enkel å identifisere. Dette igjen ser vi ofte
at medfører en mistillit mellom politisk og administrativt nivå,
og mellom støtteenheten og brukerenhetene til de økonomiske
størrelsene som presenteres.
Dekomponering av resultatavvik gir ny informasjon
Et resultatavvik kan inndeles i følgende tre avviksårsaker:
Resultatavvik = Aktivitetsavvik + Effektivitetsavvik +
Kostnadsavvik

Vi definerer aktivitetsavvik som den delen av resultatavviket
som skyldes at aktivitetsnivået har blitt høyere eller lavere
enn hva som var forutsatt i rammebudsjettet. Vi definerer
effektivitetsavvik som den delen av resultatavviket som skyldes,
gitt at aktivitetsnivået er som forventet, at utførte arbeid i
støtteenheten har krevd høyere eller lavere ressursbruk enn hva
som var forutsatt i rammebudsjettet. Vi definerer kostnadsavvik
som den delen av resultatavviket som skyldes endringer i
kostnadsnivået på innsatsfaktorene, og som ikke var forutsatt
i rammebudsjettet. Herunder for eksempel lønnsøkninger
ut over budsjettert nivå. Vi ser ovenfor at i den tradisjonelle
økonomimodellen vil et positivt eller negativt resultatavvik kunne
forklares ved et eller flere av disse tre forholdene: Aktivitets-,
effektivitets- eller kostnadsavvik. Utfordringen er at dette er
størrelser som normalt ikke rapporteres eller er lett tilgjengelig i
rapporteringen.
Tre finansieringsmodeller for sentrale støtteenheter i offentlig
sektor
Finansieringen av sentrale støttefunksjoner i offentlige sektor
kan tenkes å følge en av tre hovedmodeller, eventuelt en
sammensetning av disse tre:
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1.

Finansiering gjennom brukerbetalinger.

2. Rammefinansiering gjennom et årsbudsjett.
3. Finansiering gjennom å tildele midler basert på aktivitet
(Aktivitetsbasert finansiering).
Hovedforskjellen mellom de tre modellene er hvem som
disponerer rammebudsjettet. I modell 1 skjer finansieringen fra
brukernes budsjetter (departementer, etater, virksomheter). I
modell 2 er det støtteenheten selv som disponerer budsjettet,
mens i modell 3 er det overordnet etat/departement (eier)
som disponerer budsjettet og tildeler dette gjennom året etter
aktivitet, og hvor aktivitetsnivået er avstemt mot brukerne.
For eksempel kan dette gjøres ved at en sentral lønnsavdeling
kan få tildelt midler for deler av sin virksomhet basert på antall
lønnsutbetalinger.
Dersom vi ser dette opp mot de tre hovedmodellene i avsnittet
over, vil de ulike modellene kunne gi følgende støy og muligheter:
Modell nr. 1 medfører at tjenestene prises. Dersom priselementet
bestemmes av støtteenheten selv (basert på egne interne
regnskaper), og til og med kan variere avhengig av aktivitetsnivået
(dersom volumet går ned, så går prisen opp for å dekke opp
kapasitetskostnadene) eller effektiviteten, ser vi ofte at det kan
oppstå mistillit og misnøye med denne finansieringsmodellen. Vi
ser ofte at det også er misnøye med det byråkratiet som skapes
gjennom internfakturering.
Modell nr. 2 medfører at støtteenheten tildeles et
rammebudsjett og må klare seg innenfor dette. Dersom det
tildelte rammebudsjettet ikke er tilstrekkelig, vil enheten måtte
omprioritere tjenester eller effektivisere sin virksomhet for å gå i
balanse. Ved at støtteenheten selv omprioriterer tjenestene eller
endrer tjenesteutførelsen slik at de fremstår som mer effektive
(ved for eksempel å legge større del av ansvaret i en rutine på
brukerne), vil dette kunne medføre mistillit og misnøye blant
brukerne. Modell nr. 2 vil kreve særlig oppfølging fra overordnet
etat/departement mht. å måle og utfordre støtteenheten når det
gjelder effektivitet og prioriteringer.
Modell nr. 3 vil innebære at det beregnes et sett av
enhetskostnader (standardkost) som best beskriver aktivitetene
i støtteenheten (aktivitetsbaserte enhetskostnader). For
eksempel kostnad per lønnsutbetaling, avdelingsregnskap,
inngående faktura mv. Aktivitetsbasert finansiering innebærer
da at støtteenheten mottar finansiering basert på faktisk
aktivitetsnivå multiplisert med standardkost, og at det er
overordnet etat/departement som sitter på rammefinansieringen
av støtteenhetens virksomhet. En slik styringsmodell vil kunne
medføre blant annet følgende fordeler:
I. Støtteenheten sikres finansiering uansett aktivitetsnivå.
Dersom aktivitetsnivået går ut over de rammene som er til
rådighet, er det overordnet eierdepartement/etat som må
prioritere hvilke tjenester støtteenheten da skal tilby / ikke
tilby, eventuelt må det skaffes mer finansiering fra politisk
ledelse. Mange vil mene at dette er en riktig ansvarsdeling
mellom eier og utfører.
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II. Støtteenheten vil, dersom den opprettholder eller forbedrer
den kostnadseffektiviteten den hadde på tidspunktet hvor
enhetskostnadene ble fastsatt, oppnå et null-resultat eller
bedre.
III. Ansvaret for et resultatavvik plasseres hos den som
best er egnet til å påvirke underliggende årsak. Ved å
benytte standardkost som grunnlag for finansieringen, vil
støtteenheten være sikret full finansiering for all sin aktivitet
så lenge de selv sørger for å opprettholde sin effektivitet.
Dersom støtteenheten øker sin effektivitet, vil de også kunne
oppnå overskudd.
IV. Eventuelt behov for dekning av økte kostnader på innsatsfaktorene i støtteenheten (lønn mv.), ut over hva som ligger
inne i standardkosten, vil i utgangspunktet måtte forhandles
mellom eier og støtteenheten.
V. Dersom støtteenheten tillates å beholde deler av sitt
overskudd, vil den ha insitament til å senke dens enhetskostnader. Ved at standardkost reberegnes årlig, vil neste
års enhetskostnader bli lavere. Dette innebærer over tid en
indirekte effektivisering av støtteenheten. En slik form for
effektivisering vil normalt være mer tiltalende enn en pålagt
effektivisering basert på sammenlignende studier og interne
analyser.
VI. Underskudd i støtteenheten (som følge av lavere effektivitet
enn forutsatt) vil måtte dekkes gjennom effektiviseringstiltak
i enheten.
VII. Eventuell ledig kapasitet synliggjøres.
Oppsummering
I den tradisjonelle økonomimodellen vil et resultatavvik kunne
forklares ved aktivitets-, effektivitets- eller kostnadsavvik. En
dekomponering av et resultatavvik i disse tre årsaksfaktorene
vil gi en klarere ansvarsdeling mellom eier og utfører. En slik
dekomponering bør gjøres uavhengig av styringsmodell, men
den beskrevne aktivitetsbaserte finansieringsmodellen (modell 3)
bygger direkte på en slik økonomimodell.
Artikkelen har pekt på hvordan tradisjonelle modeller for
økonomisk styring i privat sektor også kan gi stor nytteverdi i
offentlig sektor. Ofte vil nye modeller for økonomisk styring
kunne bli et politisk tema der motstanderne i realiteten
benekter nytten av å øke informasjonsverdien i den økonomiske
rapporteringen. Modeller som dekomponerer resultatavvik
bør ikke være politikk, men sunn økonomistyring som er like
gyldig i offentlig som i privat sektor. En slik økonomimodell vil
heller ikke ha noen vesentlig implementeringskostnad. Dagens
økonomisystemer er bygget for å kunne håndtere dette.

MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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LEAN - MENNESKENE I
ORGANISASJONEN SOM DEN
VIKTIGSTE DRIVKRAFTEN FOR
ENDRING
Lean i offentlig sektor handler om å optimalisere måten
man jobber på for å sikre at tjenestemottakerens behov blir
dekket på en så god og effektiv måte som mulig. I motsetning
til tradisjonell effektivisering er Lean-implementering en
opplæringsprosess der målet er å sette ansatte i stand til
å jobbe med kontinuerlig forbedring. Det er menneskene i
organisasjonen som er den viktigste drivkraften for endring,
men dersom man ønsker et annet resultat, må måten det
arbeides på, endres. Lean er en verdifull forbedringsfilosofi
som også gir metode og verktøy som kan benyttes, for å
møte behovet for effektivisering og endring i offentlig sektor
for å levere bedre tjenester på en mer hensiktsmessig måte i
framtiden.
Hva er Lean
Lean er en forbedringsfilosofi der det endelige målet er å utvikle
en kultur hvor alle ansatte i sitt daglige arbeid har et kritisk blikk
på dagens arbeidsprosesser for å finne forbedringsmuligheter.
Lean kan implementeres innenfor en del av virksomheten eller
gjennom et større program for hele virksomheten. Det kritiske
er, uansett hvilken organisatorisk enhet som skal ta i bruk denne
filosofien, at man har fokus på hele arbeidsprosesser.
1. Definere verdi
for brukeren

5. Arbeid med
kontinuerlig
forbedring

4. Etablere felles
arbeidsmetoder

Figur: De fem Lean-prinsippene.

2. Kartlegg
prosessene og
fjern flaskehalser

3. Skap flyt i
prosessene

Figuren viser de fem Lean-prinsippene. Prinsippene implementeres
i en logisk rekkefølge, og i en organisasjon der Lean er
implementert, vil alle prinsippene være tilstede.
Det første trinnet i arbeidet med Lean er å avklare hva som er av
verdi for tjenestemottakerne. I offentlig sektor er dette knyttet
til å identifisere det som er av betydning for den som mottar
tjenesten, og legge dette til grunn for å definere og prioritere
endringer og forbedringer.
Prinsipp nummer to er å kartlegge og beskrive flyten i hvordan
tjenesten produseres eller leveres, inkludert alle aktivitetene
ved levering av tjenesten. I denne prosessen identifiseres
flaskehalser og alt som hindrer tjenesten i å bli utført på den mest
hensiktsmessige måten. For å oppnå forbedringer i en prosess, må
du forstå prosessene og problemene.
Det neste prinsippet – og steget i implementering av Lean – er
å arbeide med å fjerne flaskehalser og elementer av sløsing med
formål å skape effektiv arbeidsflyt gjennom hele prosessen med
minst mulig uhensiktsmessige aktiviteter og tidsbruk.
Deretter etableres og forankres den nye forbedrede og
standardiserte arbeidsprosessen med tydelige mål for styring av
hva som er god kvalitet og riktig flyt for levering av den aktuelle
tjenesten.
Under siste prinsippet for implementering av Lean strever man
etter å bli stadig bedre gjennom å arbeide med kontinuerlig
forbedring av arbeidsprosessene. Det skal være en kultur som
lærende organisasjon. Med tydelig beskrivelse av prosessen,
tydelige krav til hva som er en god leveranse, av størst mulig verdi
for brukeren, involveres de ansatte til selv å finne muligheter og
tiltak for å endre og forbedre sin egen arbeidsplass.
Å innføre Lean er ikke et engangsprosjekt, men en kontinuerlig
prosess. Derfor omtales Lean ofte som en filosofi og en kultur,
mer enn en metode. Lean er således noe som implementeres i en
organisasjon. Å kun omtale Lean som et prosjekt, for eksempel et
forbedringsprosjekt, er misvisende, da Lean ikke er et prosjekt i seg
selv. Å starte opp og sette i gang tiltak for å implementere Lean
kan derimot være et prosjekt (opplærings- og innføringsprosjekt).
Forbedringsarbeid kan resultere i at virksomheten setter i gang
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”I en virksomhet som er blitt Lean, jobbes det effektivt, det gjøres få feil og
tjenestemottakeren opplever å få de tjenestene han/hun har behov for levert på rett
tidspunkt. Hvem vil ikke være del av en slik virksomhet?”
SVEN-ERIK ANTONSEN
DIRECTOR, BDO

prosjekter for å utvikle og implementere slike tiltak. Lean er en
forbedringsfilosofi som skal ende i en forbedringskultur når den er
ferdig implementert. Vi snakker ofte i dagligtale om ”å bli Lean”.
Et viktig kriterium for en vellykket implementering av Lean er
opplæring av de ansatte i Lean-prinsippene, -verktøyene, og
hva som skal til for å skape en kultur for læring. Læring i Lean
er organisatorisk læring der alle skal dra lærdom av feil og
uhensiktsmessig arbeidsflyt. Dette krever at man har en kultur
som innebærer at feil er en kilde til læring, og ikke grunnlag for
straff og/eller fratatte goder.
Implementering av Lean i offentlig sektor
I arbeidet med å implementere Lean vil organisasjonen bli
utfordret til å tenke effektivitet på en ny måte. Den mest vanlige
måten er ressurseffektivitet, altså om man bruker tilgjengelige
ressurser på en effektiv måte. Å tenke flyt, og det å organisere
prosessen så effektivt som mulig for å gi ønsket verdi for brukeren,
kalles flyteffektivitet eller prosesseffektivitet i Lean.
Kartlegging av arbeidsprosesser – eller tjenestens verdistrøm – er
en viktig del av å bli Lean fordi det gir en felles forståelse av hvilke
aktiviteter som inngår i en verdistrøm frem til tjenestemottakeren.
Verktøyet innen Lean for å kartlegge prosesser og identifisere
forbedringer, er verdistrømsanalyser. I disse analysene kartlegger
man prosessen fra ende til ende, per tjeneste. Ledelse av
verdistrømmer er en prosess der man planlegger og styrer Leanforbedringer som en helhet gjennom systematisk datainnsamling
og analyse. Målet for gjennomføringen av en verdistrømsanalyse
er å skape en flyt som gjør at tjenesten flyter så problemfritt som
mulig ut til kunden eller brukeren.
Det er ikke tradisjon i offentlig sektor for å visualisere
arbeidsoppgavene i verdistrømmer. Offentlig sektor organiseres
tradisjonelt faglig heller enn i verdistrømmer, der hver
fagavdeling/enhet utfører en isolert del av en leveranse uten
nødvendigvis å kjenne detaljer i resten av arbeidsprosessen.
Mange kommuner, direktorater og departementer er i dag i
endring, og man har etter hvert flere gode erfaringer og eksempler
på vellykket implementering av Lean i offentlig sektor også i
Norge. Lean-filosofien, både gjennom metode og ved bruk av

Lean-verktøykassen, svarer også godt ut de nyere reformer i
offentlig sektor, blant annet tillitsreformen i kommunesektoren.
Her søker man å fjerne seg fra strenge regelstyrte kontrollregimer
med høy grad av rapportering og over til en mer tillitsbasert
organisering med tydelige spilleregler som alle kjenner til.
For Lean i administrasjonsprosesser har vi først og fremst tre
fokusområder: 1) Eliminere sløsing og maksimere flyt, 2) Planlegge
og styre (driftsfokus) og 3) Brukeropplevelse (service).
Eliminere sløsing og maksimere flyt
I Lean-filosofien har den ideelle arbeidsprosessen god flyt, det vil
si at det er minimalt med venting for å motta tjenesten, tjenesten
gis rett første gang og tjenestemottakeren oppfatter at han/hun
mottar verdi. Dersom arbeidsprosessen ikke har en optimal flyt, er
årsaken ofte ulike former for sløsing. Sløsing i denne sammenheng
er aktiviteter i verdistrømmen som ikke er med på å skape verdi
for tjenestemottakeren. Sløsing kan forekomme i mange ulike
former, blant annet unødvendige aktiviteter, flaskehalser og
tidsforsinkelser, venting på grunn av manglende system for
prioritering, feilretting mv. Etter at arbeidsprosessene er kartlagt,
analyseres aktivitetene. Grovt sett kan man dele oppgavene inn i
tre kategorier; 1. Verdiskapende oppgaver som gir direkte verdi
for tjenestemottakeren, eksempelvis når en sak eller pasient
behandles. 2.
Pålagte eller nødvendige oppgaver, men som
ikke oppleves å gi verdi for tjenestemottakeren. Det kan være
krav i regelverk for å ivareta personvern, eller ekstra kontroll for
utdeling av medisiner. 3. Sløsing, altså oppgaver som verken
er nødvendige eller oppleves å gi verdi for tjenestemottakeren,
eksempelvis når en sak ligger og venter på å bli behandlet, eller
at en pasient venter på utskrivelse på grunn av manglende
tilgjengelige ressurser med myndighet til å skrive ut pasienter.
I verktøykassen vil en organisasjon som er blitt Lean, ha med
seg kunnskap om hvordan man kan jobbe med å skape flyt og
redusere sløsing. Sløsing deles i klassisk Lean-litteratur inn i syv
hovedformer, men vi har valgt også å ta med en siste form som
for mange kunnskapsbedrifter er en av de viktigste formene
for sløsing; sløsing av talent eller u-utnyttet kunnskap hos
medarbeidere.
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”Lean er ikke et prosjekt, men et kontinuerlig
forbedringsarbeid – starten på en forbedringsfilosofi.”
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MERETHE MÆLAND
SENIOR MANAGER, BDO

Kontinuerlig forbedring som virksomhetens nye mantra
Etter en fase med implementering av Lean er tiden moden for å gå
videre til neste trinn mot en Lean-kultur; kontinuerlig forbedring.
Dette er ikke en prosess eller et prosjekt, men tankegang og
verdier som gir føringer for ønsket atferd. Men, som for første
delen av Lean-implementeringen, må også dette nivået av Lean
implementeres gjennom opplæring og trening. Man blir aldri fullt
utlært. Derfor ser vi at virksomheter jobber med Lean-filosofi som
en integrert del av virksomhetens kultur, år-etter-år, uten noen
gang å konkludere med at prosjektet er ferdigstilt. Det er alltid nye
kilder til læring og forbedring. Kontinuerlig forbedring handler om
å finne de små tiltakene som stadig vil ta virksomheten nærmere
en optimalisert arbeidsprosess. Her ligger motivasjonen i Leanfilosofien; de ansatte er satt i stand til, gjennom opplæring, å ha
løpende oppmerksomhet på å forbedre verdistrømmer for å levere
best mulig tjenester. Figuren nedenfor omtales som en PUKKsirkel (PDCA på engelsk), og er et vesentlig verktøy i forbindelse
med å arbeide med kontinuerlig forbedring.

Venting

Planlegge
(Plan)

Figur: Lean verktøykasse mot sløsing.

Lean styring og kontroll
Et eksempel på sløsing i arbeidsprosesser kan også være
unødvendig kontroll og byråkrati. Svaret blir å fokusere mer
på kjerneoppgavene, men likevel ikke å gå bort fra overordnet
mål- og resultatstyring. Det viktigste verktøyet for å jobbe med
styring og kontroll i Lean-verktøykassen er visuell ledelse og
tavlestyring. Man skaper operasjonell effektivitet ved å synliggjøre
virksomhetens mål på alle nivåer i organisasjonen, ved å
operasjonalisere målene til riktig nivå og område innen hver enhet
og ved å visualisere dette slik at det er tilgjengelig og forståelig for
gruppen ansatte som skal levere tjenestene.
Operasjonell effektivitet handler om at man har prosesser
og en operasjonell drift som støtter best mulig opp under de
målene for virksomheten, og i tillegg at man leverer best mulig i
henhold til tjenestemottakers behov, altså det som gir verdi for
tjenestemottaker. Skal de ansatte ha en god forståelse for dette,
kreves det at de ansatte deltar aktivt i å sette målene, og følger
opp styring og kontroll med at man når målene. På den måten
kan man benytte Lean til å øke produktiviteten og effektiviteten
i virksomheten. For å sikre at dette er en vedvarende prosess, må
man kombinere visuell ledelse med kontinuerlig forbedring.

Korrigere
(Act)

Utføre
(Do)

Kontrollere
(Check)
Figur: Modell for kontinuerlig forbedring - PUKK.

Modellen sikrer at man involverer og gjør medarbeiderne
ansvarlige i å videreutvikle og forbedre sin egen arbeidssituasjon.
Den gir også et rammeverk for å fullføre tiltak og aktiviteter slik at
man ikke kun blir eksperter i å sette i gang og starte på tiltak, men
også kontrollerer at det blir fullført og korrigert dersom man ikke
oppnår ønsket resultat. Denne modellen er også grunnsteinen i
arbeidet med å implementere kvalitetsledelse i en organisasjon.
Gjennom kontinuerlig forbedring opplever de ansatte at de er
en viktig og verdifull del av en helhetlig arbeidsprosess, og de
opplever at de får være med å endre og optimalisere dennes verdi..

SVEN-ERIK ANTONSEN / MERETHE MÆLAND
sean@bdo.no / mema@bdo.no
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FALLGRUVER VED
KONKURRANSEUTSETTING
I KOMMUNAL SEKTOR

Vi ser at konkurranseutsetting i seg selv er en ressurskrevende
prosess og spesielt for en liten kommune. Gevinsten
ved konkurranseutsetting er først og fremst knyttet til
forventninger om reduserte driftskostnader, mindre sårbar
tjenesteutførelse for sykdom mv. og økt bevissthet om
hva tjenestene inneholder. Mange kommuner forbereder
imidlertid konkurranseutsettingen dårlig og erfarer liten eller
ingen gevinst. Vi har i denne artikkelen tatt for oss noen av de
vesentligste fallgruvene vi har sett de siste årene, og håper
leseren av dette gis verdifulle innspill i forkant av eventuelle
beslutninger om konkurranseutsetting.
Konkurranseutsetting – En krevende prosess som krever god
planlegging og god gjennomføringsstruktur
En konkurranseutsettingsprosess er totalt sett, etter hva vi erfarer,
svært krevende. Dette inkluderer blant annet:
• Politisk strategiprosess - hva kommunen skal oppnå
gjennom en konkurranseutsetting.
• Analyseprosjekt for saksfremlegg til politisk beslutning,
herunder grundig konsekvensutredning.
• Utarbeidelse av reglement for konkurranseutsettingen,
herunder er det viktig å avklare regler for egenanbud.
• Organisering av konkurransen slik at egenanbudsprosessen
holdes adskilt fra konkurranseutsettingsprosessen i
kommunen, og dokumentasjon av dette.
• Avklare hvilken del av nåværende funksjoner som skal
overføres til fremtidig bestillertjeneste i kommunen,
herunder kostnadsberegning av dette organisasjonsleddet,
og organisering av personalprosessen.
• Innledende drøftinger med tillitsvalgte om organisering
av konkurranseutsettingen og foreløpige beslutninger om
personalhåndtering.
• Utarbeide konkurransegrunnlag, herunder beskrivelse av
kvalitetskrav, bemanningskrav, systemkrav mv.

• Gjennomføring av konkurransen, herunder anbudsprosess,
evaluering og valg av leverandør, samt eventuell
klagebehandling.
• Utarbeidelse av kontrakter.
• Opplæring, systemtilpasninger, prosesstilpasninger mellom
kommunens bestillerfunksjon og leverandør av tjenestene.
• Implementering og oppfølging.
• Etterevaluering.
Vi ser ofte at det ikke uten videre er sannsynlig at kommuner
vil redusere sine driftskostnader ved konkurranseutsetting
hvis vi ser kostnaden over tid. Spesielt må det bygges opp en
bestillerfunksjon i kommunen (inkludert oppstartskostnader
knyttet til systemkrav og kompetanseutvikling), og kostnadene
med å følge opp en ekstern leverandør vil komme i tillegg. Det er
gjennomført en rekke utredninger knyttet til konkurranseutsetting
gjennom de siste 10-20 årene. Vi ser at flere kommuner som har
konkurranseutsatt deler av sine tjenester, har oppnådd avtaler
der kostnadsnivået blir redusert, men det antas samtidig at denne
fordelen reduseres over tid.
Den største fordelen vil trolig være at kommunen får vesentlig
bedre informasjon om hva tjenestene koster, hvilket aktivitetsnivå
som faktisk produseres og hvilken dekningsgrad kommunen har.
Både politisk og administrativ ledelse vil trolig få mer informasjon
om, og bli enda mer bevisst, hvilket tjenestenivå kommunen tilbyr
sine innbyggere, og hva dette koster. Det er også undersøkelser
som viser at konkurranseutsetting kan føre til mer fornøyde
ansatte, og blant annet et lavere sykefravær. Det kan også
tenkes at kommunens utfordringer knyttet til tilgang på relevant
fagkompetanse kan forbedres ved konkurranseutsetting.
Det er vår erfaring at de konkurranseutsettingsprosessene
som lykkes er der hvor det er gode utredninger i forkant som
avklarerer forventninger og konsekvenser. I denne artikkelen har
vi tatt for oss nærmere noen av våre erfaringer med hensyn til
hvilke fallgruver som er de mest vanlige i prosessene knyttet til
konkurranseutsetting.
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”Kun omfattende analyser kan avsløre
effektivitetsforskjeller, og det finnes ikke
lettvinte veier til svaret.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Noen erfarte fallgruver ved konkurranseutsetting
Prosessen er politisk bestemt og dårlig forberedt, enten ved
mangelfull utredning eller ved mangelfullt planlagt og organisert
gjennomføring, eller begge deler
En av de største fallgruvene er at man ikke er kjent med
konsekvensene og at målsettingene derfor blir inkonsekvente
i forhold til den reelle situasjonen. For eksempel har man mål
om effektivisering uten å ha en grundig utredning knyttet til
potensialet. Forventninger skapes ofte dessverre gjennom
overordnede analyser av tall som ikke kjenner underliggende
organisatoriske og økonomiske forhold i kommunen. Ofte vil
ikke særskilte forhold ved kommunens tjenestestruktur heller
være ivaretatt i slike overordnede analyser – For eksempel
innenfor eldreomsorgen hvor brukere med særskilte behov ikke
er tilstrekkelig separert fra analysene der man sammenligner
kostnadsnivået mot andre kommuner.
Kostnadssammenligningene tar ikke hensyn til behov for
omstilling og tilpasninger i organisasjonen, systemer og
kompetanse
En konkurranseutsetting vil utløse et ressursbehov i kommunen.
Dette er et vesentlig forhold som ofte er dårlig behandlet
i utredningene for konkurranseutsetting. Noen analytikere
benytter generelle påslag for dette uten å kjenne kommunens
underliggende organisasjonsstruktur i dag, og uten å kjenne
behovet for system- og kompetanseoppbygging, samt eventuell
rekruttering. I tillegg til disse kostnadene kommer også
omstillingskostnadene og kostnadene til gjennomføringen av
selve konkurranseutsettingen. Alle disse forholdene gjør at ”beste
praksis”-vurderinger er vanskelig å standardisere og ofte gjøres
mot et ikke direkte relevant informasjonsgrunnlag.
Effektivitetsvurderinger benyttes ofte som argument for
konkurranseutsetting, men vurderingene gjøres ofte ved
ufullstendige og lettvinte analyser
Innenfor for eksempel pleie- og omsorg er det store
analyseproblemer knyttet til at KOSTRA i tilstrekkelig grad ikke
skiller tjenestene for de ulike brukergruppene. Tjenesten for
funksjonshemmede er i svært få kommuner analyserbar separat

fra de tradisjonelle omsorgstjenestene, og enda vanskeligere
analyserbar på tvers av kommuner. I en rapport skrives det blant
annet: ”Kommune A har et behov for pleie og omsorgstjenester
samlet som er ca. 70 % over landsgjennomsnittet, og dermed et
forventet vesentlig høyere kostnadsnivå enn landsgjennomsnittet.
Dersom man korrigerer kostnadsnøklene for pleie og
omsorgstjenester for de delene som gjelder funksjonshemmede;
Innb. 16-66, PU over 16 år og PU under 16 år blir bildet knyttet
til behov for pleie- og omsorgstjenester for kommunen et helt
annet….”.
Vi ser av dette at sammenligningsanalyser på tvers av kommuner
ofte ikke er på et tilstrekkelig detaljnivå til å analysere
effektiviteten i tjenesteproduksjonen. Vi vil si at dette er oftere
regelen enn unntaket; det vil si at uavhengig av tjenestetype så
”kjenner ikke” offentlige data den underliggende aktiviteten og de
underliggende brukerbehovene i kommunene, og det kreves derfor
en langt mer dyptgående analyse for å kunne gjøre en forsvarlig
vurdering av effektiviteten i tjenestene.
Det kan videre være at det er spesielle forhold ved kommunens
kostnadsstruktur som gjør at det i seg selv ikke vil være
nødvendig med konkurranseutsetting for å kutte kostnader. Et
eksempel på dette er sykefravær. Dette kan være et argument for
konkurranseutsetting, men det kan også være et argument for at
kostnadsbasen i kommunen, korrigert for dette sykefraværet, vil
nærme seg et normalnivå. ”Medisinen” til kommunen bør derfor
kanskje først og fremst være å redusere sykefraværet fremfor
konkurranseutsetting, isolert sett.
Videre kan det være forhold ved dagens infrastruktur som
påvirker kostnadsbildet uavhengig av konkurranseutsetting.
Hvis kommunen for eksempel planlegger å bygge nytt sykehjem,
vil kommunen trolig kunne effektivisere uavhengig av om man
konkurranseutsetter eller ikke.
Alle ovennevnte forhold gjør at sammenligningsanalysen mot
”beste praksis” ikke er direkte relevant, men at det må justeres for
forskjeller og behov mellom kommunene på mange faktorer. Kun
omfattende analyser kan avsløre effektivitetsforskjeller, og det
finnes ikke lettvinte veier til svaret.
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”Bestillerkompetansen - Ved en
konkurranseutsetting er dette kanskje et
av de viktigste områdene hvor kommunen
ofte må styrke sin kompetanse”.
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Bestillerkompetansen undervurderes og må bygges opp for å følge
opp eksterne leverandører
Ved en konkurranseutsetting er dette kanskje ett av de viktigste
områdene hvor kommunen ofte må styrke sin kompetanse. Før en
eventuell konkurranseutsetting må kommunen identifisere hvilke
oppgaver og hvilken kompetanse en slik funksjon skal besitte.
Deretter må denne funksjonen organiseres og bemannes. Dette
er en prosess som må foregå før selve konkurranseutsettingen.
Dersom kommunen selv skal kunne gi bud, må det også sørges
for at denne funksjonen organiseres adskilt fra den bydende
enhet allerede før konkurranseutsettingen. Det må kartlegges
hvilke oppgaver og kompetanse, samt hvilket ressursbehov og
systembehov det må antas at bestillerfunksjonen bør ha.
Ofte fremkommer det at erfaring vurdert mot krav til en
bestillerfunksjon er lav, og at kommunen som sådan ikke har
særskilt kompetanse på kjøp av tjenester fra eksterne. Det må
derfor avsettes ressurser til kompetanseoppbygging av en slik
funksjon.
Kvalitetssystemet krever omfattende forbedringer for å være
egnet til oppfølging av eksterne leverandører; forbedringer som er
dårlig forberedt
Dagens kvalitetssystem i kommuner som ikke er konkurranseutsatt, er normalt ikke utviklet for å håndtere en bestillerfunksjons
informasjonsbehov. Nedenfor følger eksempler på noen spesielle
forhold som vil kreve særskilt utbedring i forhold til å kunne følge
opp en ekstern leverandør innenfor for eksempel pleie og omsorg:
• De fleste kommuner har i dag ikke et system for oppfølging av
tjenesteproduksjonen, dvs. et system som måler faktisk tid hos
brukeren i hjemmetjenesten kontra reisetid og annen tid.
• Vedtakene inneholder normalt heller ikke informasjon om både
antall timer og antall besøk hos brukeren.
• Videre er det er ikke praksis for å gjennomføre endringsvedtak i
tilstrekkelig frekvens.
• Kommunen følger ikke opp ressursbruk ift. brukertyngde,
og sammenhengen mellom vedtak og brukertyngde er ikke
dokumentert.

• Avviksrapporteringen og oppfølgingen av rapporterte avvik må
tilpasses til å kunne følge opp en ekstern leverandør, herunder
angivelse av økonomiske og kontraktuelle konsekvenser ved
ulike typer avvik.
• Tjenestebeskrivelsene må også ses på for å vurdere om
disse er tilstrekkelige for å kunne måle avvik på kritiske
kvalitetsparametre opp mot en ekstern leverandør. Videre
må det ses på hvilke dokumentasjonskrav som skal legges på
leverandøren for å godtgjøre at de har oppfylt kvalitetskravene.
Konkurranseutsetting medfører tilpasninger i økonomisystemet
og systemer for registrering av vedtaksparametre og
tjenesteproduksjonen. Slike tilpasninger er ofte dårlig forberedt
Innenfor for eksempel pleie og omsorg vil det være behov
å dokumentere vedtakene på et annet nivå enn hva som er
vanlig. En leverandør må vite nøyaktig hva som forventes av
ham slik at han kan beregne en tidsbruk på tjenesteutførelsen.
I tillegg til at dette må forbedres, vil det være nødvendig i en
konkurranseutsatt situasjon å tilpasse økonomisystemet slik at
det kalkuleres enhetspriser for de ulike tjenesteelementene som
inngår, for pris per time og pris per besøk i hjemmesykepleien.
Videre vil budsjettet måtte bygges opp basert på enhetspriser og
anslått vedtaksvolum. Det vil også være nødvendig å utvikle en
økonomirapportering som sammenstiller enhetskostnadene og
den faktiske tjenesteproduksjonen slik at det er mulig å analysere
budsjettavvik. Ofte vil det også kunne være nødvendig med noen
tilpasninger i regnskapssystemet, og det må trolig utvikles en ny
rapporteringsmodell.
Forholdet til de ansatte blir ikke godt nok forberedt og avklart før
sent i prosessen, og skaper støy
I forholdet til de ansatte er det en rekke forhold kommunen må ta
stilling til før en eventuell konkurranseutsetting starter, og som vil
være en del av drøftelsene med de ansatte og organisasjonene.
Herunder bør følgende viktige forhold drøftes:
• Medbestemmelsesrett og involvering.
• Hvorvidt kommunens ansatte skal gis anledning til å organisere
seg og gi et eget bud på tjenesten (såkalt internbud).
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• Klargjøring av begrepet og omfanget av virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljølovens kapittel 16, herunder drøfte og
avklare sentrale forhold for de ansatte, og kompliserte spørsmål
om lønnsvilkår, pensjonsvilkår, ansattes rett til å stå i stilling,
ansattes fortrinnsrett til stilling i kommunen mv.
Vi utdyper ikke dette nærmere her, men disse forholdene vil være
svært viktig å håndtere profesjonelt og strukturert. Håndteringen
av disse forholdene kan være forskjellen mellom en vellykket
konkurranseutsetting og en fiasko, både for kommunen generelt,
for de ansatte og for den nye leverandøren.
Utilstrekkelig vurdering av om det finnes et tilstrekkelig
leverandørmarked
I tilfelle av konkurranseutsetting bør kommunen bestrebe
seg etter å unngå en situasjon der det i realiteten opprettes
et privat monopol. Flere av de forventete gevinstene ved
konkurranseutsetting fordrer at det faktisk finner sted en reell
konkurranse. En privat aktør som over tid ser at den ikke har
reelle konkurrenter, vil mangle insentiver til å la eventuelle
effektiviseringsgevinster komme kunden, i dette tilfellet
kommunen, til gode.

¹) Rapporten ”Statistikk og trender”, NHO Service, 2013
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En del av beslutningsgrunnlaget for kommunen må derfor være
en kartlegging av hvilke private aktører som finnes innefor dette
markedet, og hvorvidt kommunen er en interessant kunde for
disse aktørene. Ifølge informasjon vi har sett presentert fra
NHO Service¹ utføres over 90 % av sykehjemsdriften i Norge av
kommunene selv. Den lille andelen som er konkurranseutsatt,
er tilnærmet likt delt mellom private og frivillige organisasjoner.
Tilsvarende kjøper kommunene hjemmebaserte tjenester for
om lag 2,5 % av sine totale kostnader, hvorav BPA utgjør 61 %,
praktisk bistand utgjør 36 % og hjemmesykepleie utgjør kun 3 %
av dette.
Det er med dette ganske klart at utvalget av private aktører som
i dag leverer denne typen tjenester til kommuner, er relativt
begrenset. Når det gjelder frivillige organisasjoner, ser vi at de
fleste av disse som leverer sykehjemstjenester har som formål å
gjøre dette innenfor et avgrenset geografisk område og/eller til en
avgrenset brukergruppe.
Analysen av leverandørmarkedet bør derfor ta for seg de private
aktørene som i dag finnes på markedet i Norge og i kommunens
lokalmarked. Det kan tenkes at det i tillegg til disse finnes aktører
som vil være interessert i å etablere seg på markedet.
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”Den nære kunnskapen om driften av
tjenestene vil kommunen ikke lenger
ha tilgang til, og over tid vil denne trolig
svekkes gradvis, også hos de gjenværende
ansatte i kommunen.”
SVEN-ERIK ANTONSEN
DIRECTOR, BDO

Gir fra seg kritisk kompetanse
Ved en konkurranseutsetting vil kommunens ansatte i stor
grad overføres til den nye eksterne leverandøren. Den nære
kunnskapen om driften av tjenestene vil kommunen ikke lenger ha
tilgang til, og over tid vil denne trolig svekkes gradvis, også hos de
gjenværende ansatte i kommunen. Dette gjør at styrkeforholdet
vedrørende kompetanse om tjenestene mellom den eksterne
leverandøren og kommunen kan forskyves over tid. Kommunen
vil således måtte jobbe aktivt for å opprettholde nødvendig
kompetanse, og vil måtte påse at personell som jobber i
kommunens bestillerenhet/ledelse, også besitter operativ erfaring.
Dette er naturligvis ingen umulighet, men det vil trolig kreve mer
oppmerksomhet enn hva som er nødvendig i dag hvor de ansatte
og lederne til daglig operer tjenestene.
Høy risiko – alt eller ingenting konkurranseutsettes – ikke
mulighet for gradvis læring og vanskeligere å snu en eventuelt
gjennomført konkurranseutsetting
Dette er kanskje det største ankepunktet mot konkurranseutsetting i mindre kommune. Det at tjenesten er av begrenset
omfang i mindre kommune, gjør at det er vanskeligere å se for seg
en delvis konkurranseutsetting i kommunen enn hva det vil være i
større kommuner.
Større kommuner har mulighet til å konkurranseutsette for
eksempel én av flere hjemmetjenestesoner, og ett av flere
sykehjem. På den måten beholder de større kommunene operativ
kompetanse i egen organisasjon, og de kan dermed enklere ta
tilbake en konkurranseutsatt virksomhet dersom det viser seg at
tjenesten ble dårligere eller kommunens styring med tjenesten ble
dårligere ved konkurranseutsettingen.
Ved delvis konkurranseutsetting ville man også sette kommunens
egne tjenesteutførende enheter bedre i stand til å levere konkurransedyktige tjenester, gjennom at kommunen lærer underveis
og kan sammenligne mot den eksterne leverandøren. I en slik
situasjon bygger kommunen opp sin egen kompetanse, mens man
ved en fullstendig konkurranseutsetting av tjenestene, mister
kompetanse.
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OVER 90 %
av sykehjemsdriften i Norge utføres av kommunene selv. Den lille
andelen som er konkurranseutsatt, er tilnærmet likt delt mellom private
og frivillige organisasjoner. For hjemmesykepleie er situasjonen den at
99,5 % av tjenestene ytes av kommunene selv.

Vi har ikke konkret anslag for hva det vil koste for en konkurranseutsatt kommune å ta tilbake tjenestene på et senere tidspunkt,
men enkelte kommuner har erfaring med dette, og det bør være
mulig å kunne gi et anslag for dette ved en nærmere analyse.
Med mindre kommunen kan overta den eksterne leverandørens
organisasjon, vil det dog måtte antas at det er kostnader knyttet
til å ta tilbake tjenesten i kommunen i form av for eksempel
oppbygging av nødvendig stab/støtte, utvikle systemer og rutiner,
ansette ledelse og foreta rekruttering.
Alternative modeller til konkurranseutsetting
Vi vil anbefale at kommuner som drøfter konkurranseutsetting,
alltid vurderer en alternativ modell, der flere av de samme
fordelene kan oppnås, mens risikoen samtidig reduseres i forhold
til en konkurranseutsetting. Vi betegner slike modeller ofte som
”konkurranseeksponering”.
Konkurranseeksponering er ikke konkurranseutsetting, men
medfører at kommunen etablerer et oppfølgingssystem som
gjør at den interne tjenesteutføreren blir fulgt opp mye likt som
om denne var en ekstern leverandør, herunder at penger følger
vedtakene etter forhåndsbestemte enhetskostnader. Dette
setter krav til mange av de samme forbedringene i kvalitets- og
økonomisystemet som er beskrevet over, og vil profesjonalisere
driften.
Konkurranseeksponeringen kan spisses ytterligere, gjennom for
eksempel:
• at kommunen kjøper enkeltplasser / innhenter tilbud på
enkeltplasser eksternt
• at kommunen tester prisene i det eksterne markedet og setter
krav til tilsvarende nivå på enhetskostnadene i kommunen
På denne måten forbereder kommunen seg både som bestiller
og som utfører på en eventuell fremtidig konkurranseutsetting,
og bygger kompetanse.
MORTEN THUVE / SVEN-ERIK ANTONSEN
moth@bdo.no / sean@bdo.no
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”Det er ingen opsjon å ikke komme i mål
med sammenslåingsprosessen. Til det er
viktigheten av de kommunale tjenestene
for stor.”
SVEN-ERIK ANTONSEN
DIRECTOR, BDO

KOMMUNEREFORM - VEDTAKET
OM SAMMENSLÅING ER PÅ PLASS,
HVA NÅ?

Landets kommuner har gjennom de siste to årene utredet
og vurdert egne styrker og svakheter, hatt samtaler med
nabokommunene om positive og negative effekter av å slå
seg sammen, og til slutt gjort et vedtak om å bestå som
egen kommune eller å slå seg sammen med andre. For de
kommunene som har vedtatt å slå seg sammen, starter nå
en ny og avgjørende del av reformarbeidet: Å gjennomføre
en god sammenslåingsprosess slik at innbyggere og
brukere ikke opplever utrygghet og i verste fall manglende
tjenesteleveranser. I tillegg skal kommunene fortsatt være en
god og etterrettelig arbeidsgiver for alle ansatte.
For de av kommunene som har vedtatt å slå seg sammen
med en eller flere av nabokommunene, starter den virkelige
kompliserte delen av reformarbeidet nå. Målet som alle ønsker
å oppnå, er å sikre en vellykket sammenslåingsprosess. Mange
tidligere sammenslåinger i privat- og offentlig sektor har trukket
mye negativ energi og skapt mye støy. NAV og SAS-Braathen
kan nevnes som eksempler, der mange kunne ønsket seg en
annerledes gjennomføring hvis man kunne startet på nytt.
Kommunene må derfor forberede seg og planlegge godt slik at
gjennomføringsperioden blir best mulig.

Vi peker nedenfor på noen sentrale forhold som kommunene
som går inn i dette arbeidet, bør sikre er tatt hensyn til i de
lokale prosjektorganisasjonene. Våre referanser er erfaringer fra
tidligere gjennomførte og nå pågående sammenslåingsprosesser
i Danmark og Norge, samt de veiledninger og krav som er stilt fra
departementet. Etter vår vurdering vil kommunikasjon, fremdrift,
styring og kontroll i sammenslåingsprosessen være avgjørende for
om kommunesammenslåingen oppleves som vellykket eller ikke.
Organisering av gjennomføringsprosjektet
Det er viktig at sammenslåingskommunene bruker tid på å bli
enige om hvordan gjennomføringsprosjektet skal organiseres. I
dette ligger det også hvordan roller og ansvar fordeles mellom den
politiske og administrative delen av prosjektorganiseringen.
(a) Fellesnemnda
Fellesnemnda vil bestå av utnevnte politikere fra de kommunene
som skal inngå i den nye kommunen. Styrkeforholdet mellom
kommunene vil være et forhandlingstema i forbindelse med
etableringen av prosjektorganisasjonen. Videre skal fellesnemnda
ansette intern prosjektleder for sammenslåingsprosessen.
Prosjektleder vil vanligvis være tiltenkt rollen som rådmann i
den nye kommunen. En annen viktig oppgave som kan legges
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til fellesnemnda, er å behandle prosjektleders innstilling til
organisering av, og ansettelser til, den øverste administrative
ledelse. Fellesnemnda skal videre se til at regler og avtaler om
ansattes og tillitsvalgtes medvirkning og medbestemmelse i
forhold som gjelder sammenslåing av kommunene, blir ivaretatt.
(b) Administrasjonsutvalg
I saker som angår forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker,
vil den normale ordningen være at fellesnemnda blir utvidet med
tillitsvalgte representanter. Hvor mange dette skal være, vil blant
annet avhenge av størrelsen på fellesnemnda. Det er også viktig
å avklare hvordan fordelingen mellom de ulike kommunene skal
være.
(c) Arbeidsutvalg
Fellesnemnda kan nedsette et eget arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget
kan få myndighet til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker
som ikke er av prinsipiell art. Arbeidsutvalget kan følge
sammenslåingsprosessen, fatte vedtak på områder fastsatt
av fellesnemnda og innstille saker til denne i samarbeid
med prosjektleder. Dersom det skal nedsettes folkevalgte
utredningskomiteer, vil det være naturlig at forslag om
sammensetning og mandat fremmes gjennom arbeidsutvalget.
(d) Utredningskomiteer
Enkelte spørsmål som skal utredes gjennom prosjektet, kan
håndteres gjennom egne folkevalgte utredningskomiteer. Dette
kan eksempelvis være tema som nærdemokrati og reglement for
folkevalgte.
(e) Intern prosjektleder og intern prosjektorganisasjon
Den interne prosjektlederen vil vanligvis være ansatt for å
lede gjennomføringsprosjektet og for å gå inn i stillingen som
rådmann i den nye kommunen. For å planlegge og tilrettelegge for
sammenslåingen, vil den interne prosjektlederen være avhengig
av å ha en dedikert prosjektorganisasjon som blant annet bør ha
ansvaret for å lede ulike delprosjekter.
Viktige tema å dekke gjennom prosjektorganisasjonen
Gjennom den interne prosjektorganisasjonen er det viktig
at alle relevante forhold knyttet til etableringen av den nye
kommunen blir dekket. En utfordring som alle prosesser knyttet
til kommunesammenslåing vil stå ovenfor, er at det er forutsatt
at dagens kommunestruktur består frem til etableringen av
den nye kommunen. Deretter må alle kritiske systemer og
arbeidsprosesser fungere i en ny struktur. Nedenfor har vi satt
opp noen områder som det er helt avgjørende at blir dekket i
gjennomføringsfasen. Listen er på ingen måte uttømmende,
men den dekker erfaringsmessig noe av det viktigste. Den viser
bredden og kompleksiteten i denne fasen. Dette er uten tvil
krevende prosesser, og det kreves god organisering og tydelig
prosjektledelse.
Utredning av administrativ organisering
Det må utarbeides en ny organisasjonsmodell, og i den forbindelse
også etableres en metode for å beregne dimensjoneringen av
de nye organisasjonsenhetene. Det må også planlegges og
gjennomføres en prosess for innplassering av nye ledere, vedta
fullmaktsstruktur og delegasjonsreglement, utvikle en felles
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organisasjonskultur, gjennomføre lederutvikling, etablere felles
verdier, og tiltak for å skape felles identitet osv.
Arbeidsprosesser
En viktig oppgave er å kartlegge hvilke løsninger for infrastruktur,
maskinvare, operativsystem og fagsystemer som benyttes av
kommunene i dag. Deretter må det besluttes hvilke systemer
som den nye kommunen skal benytte videre, evt. om man skal
fortsette med ulike systemer. Dette må knyttes opp mot en
kartlegging av hvordan arbeidsprosessene i den nye kommunen
skal organiseres og effektiviseres. Det er innenfor arbeidsprosesser
det vil være relevant å hente ut bedret effektivitet og/eller høyere
kvalitet i tjenestene og forvaltningen. Det må utformes nye
arbeidsprosesser og tegnes et fremtidsbilde for hvordan disse skal
implementeres og hvilke effektivitets- og kvalitetsgevinster som
skal realiseres de nærmeste årene.
IKT-systemer
IKT-systemer vil være en del av utviklingen av arbeidsprosessene.
Her vil det være både fordeler og ulemper med de forskjellige
valgene, og det kan også være lovkrav som vil påvirke hvilke
muligheter som kommunene har. Av fagsystemer som er kritiske
for kommunen å ha på plass fra første dag, nevnes blant annet:
–– Personalsystem.
–– Økonomisystem.
–– Sak- og arkivsystem.
–– Fagsystemer, eksempelvis innenfor pleie- og omsorg,
helsestasjoner, skole, NAV og VAR.
Et annet viktig område er å få etablert telefoni- og
kommunikasjonsløsninger som sikrer effektiv kommunikasjon
med innbyggere, brukere og ansatte.
Det vil videre være viktig å utarbeide beredskapsplaner for å
håndtere eventuelt uønskede hendelser i forbindelse med en
omlegging av IKT-strukturen.
Personal
På personalområdet må det fremforhandles en avtale
med de tillitsvalgt om prosessen knyttet til håndtering av
ansattes rettigheter, herunder blant annet samordning av
personalreglement, arbeidsavtaler, lønns- og arbeidsbetingelser,
reforhandling av særavtaler, prinsipper for endringsoppsigelser,
tilvisning og overtallighet (hvis aktuelt).
Pensjonsrettigheter, pensjonsforpliktelser og organisering av
pensjonsordning må også avklares.
Juridiske forhold
Alle avtaler må gjennomgås, herunder avtaler med leverandører,
tillatelser/konsesjoner fra fylkesmann mv. (innenfor f.eks.
renovasjon) og samarbeidsavtaler av ulike slag. Det kan
f.eks. vedrøre interkommunale samarbeid, aksjonæravtaler i
aksjeselskaper og andre typer små og store, formaliserte og
uformaliserte, avtaleforhold mellom kommunene og eksterne
personer, selskaper eller andre offentlige virksomheter. I en
sammenslåingsprosess må det lages en oversikt som må
gjennomgås for å avklare hvilke avtaler som ønskes overført/
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videreført, og hvilke som ønskes avsluttet eller endres/
reforhandles. Deretter må det gjennomføres møter/forhandlinger
for avtaler der dette er nødvendig, mens andre vil kreve samtykke
og noen kan håndteres ved kun å sende informasjon.
Økonomi
Det må utarbeides en ny felles økonomimodell for den
nye kommunen med kontoplan og avklaring av hvilke
kontodimensjoner den nye kommunen skal benytte. Budsjettet
for det første året, som skal virke i ny organisasjon, må utarbeides
gjennom en samkjøringsprosess i de eksisterende kommunene.
Det må videre utvikles et felles opplegg for økonomistyring og
økonomioppfølging. Også nytt delegasjonsreglement og nye
fullmaktstrukturer må utarbeides.
Videre må det gjennomgås og reforhandles låneporteføljene
og andre finansielle avtaler, herunder også eventuelle
forvaltningsavtaler. Behovet for låneopptak i tiden etter
sammenslåingen må planlegges. Det må også etableres nye
strukturer med tanke på organisasjonsnumre.
Regnskapene i de nåværende kommunene må avsluttes tidsriktig
og med en tilfredsstillende kvalitet. Disse vil være viktige
grunnlag for å etablere åpningsbalanse i den nye kommunen,
herunder avstemming av kundefordringer og leverandørgjeld.
Opprydding i gamle krav og forpliktelser som kan ha innvirkning
på kommunenes økonomiske resultat, må avklares mellom
kommunene.
Arkiv
Det må utarbeides en ny arkivplan for kommunen, samt en plan
for hvordan arkivene fra nåværende kommuner skal håndteres,
herunder om det er deler som skal avleveres til sentrale arkiver.
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Også hvordan aktive saker skal overføres til den nye kommunen
må avklares.
Fagsystemer
Som nevnt under IKT er etablering av ny løsning knyttet til
fagsystemer et svært viktig område. For mange ansatte i den nye
kommunen vil dette medføre at de for en periode må bruke ett
system i den eksisterende kommunen, og samtidig læres opp i et
nytt system som skal benyttes i den nye kommunen.
Flyttinger
En sammenslåing vil kunne medføre at flere ansatte vil endre
arbeidssted og arbeidsoppgaver, og det vil være viktig å planlegge
og koordinere arbeidet med flyttinger. Dette må derfor planlegges
og forberedes på en god måte.
Informasjon og kommunikasjon
I denne typen prosesser er utgangspunktet at det aldri kan
informeres for mye. Det er mange interessenter som alle har ulikt
behov for informasjon; ansatte, brukere, innbyggere, politikere,
samarbeidspartnere, offentlige registre osv. Det må i den
forbindelse utarbeides informasjons- og kommunikasjonsplaner.
Videre vil det være nødvendig å etablere et felles grafisk design,
som er viktig for å bygge en felles identitet og kjennskap til den
nye kommunen. I dette ligger også å omfatte kommunevåpen,
navn på avdelinger og tjenestesteder.

SVEN-ERIK ANTONSEN / ØISTEIN HARSEM (PHD)
svea@bdo.no / oiha@bdo.no
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ER SELSKAPSETABLERINGEN
SVARET PÅ EN EFFEKTIV
ORGANISERING?

Hva er konsekvensene av å organisere kommunal aktivitet
i selskap? Finnes det andre organisasjonsmodeller som gir
samme fordeler? Er det gitt at én valgt organisasjonsmodell
passer best i ulike situasjoner, og er det gitt at samme
organisasjonsmodell passer samme sektor fra kommune til
kommune?
Denne artikkelen vil sette det å organisere kommunal
aktivitet i ulike modeller inn i en sammenheng, der både
sektorens egenart, kommunens styresett og ledelse og andre
forhold påvirker valg av organisasjonsmodell. Fordeler og
ulemper ved ulike modeller er vel så mye påvirket av disse
forholdene som valget av modell i seg selv. Det er derfor ikke
slik at én organisasjonsform, for eksempel organisering som
selskap, er det rette for en kommune, selv om det kan være
det for en annen.
Hvilke konsekvenser har ulike valg av organisering? Bakgrunn
for at vi ser en tendens til å etablere nye selskapsliknende
organisasjonsmodeller er blant annet et økt krav til at kommunale
virksomheter må forbedre seg med hensynt til økt effektivitet
og stadig økt aktivitetsnivå. Som svar på dette ser vi i økende
grad en etablering av foretaksøkonomiske styringsmodeller. En
slik overgang fra forvaltning til ”forretning” stiller nye krav til
omstilling i kommunene, og ”selskapsfisering”/foretaksetablering
kan være ett av flere virkemidler. Fordelene som fremheves
er blant annet at selskapsliknende organisering gjør at den
kommunale aktiviteten får tydeligere rammevilkår som er lettere
å styre og måle. Det fremheves også at en selskapsliknende
organisering, der eiendeler og forpliktelser knyttet til aktiviteten
rapporteres i en samlet balanse, gir et klarere skille mellom
virksomhetens og kommunens økonomi. Videre vil man gjennom
en selskapsliknende organisering tydeliggjøre kommunens ulike
roller som eier, forvalter og kjøper av tjenester.
Utviklingen av nye organisasjonsmodeller
Selskapsetablering eller annen selskapsliknende organisering
innebærer for kommunen i stor grad et valg om delegering av
myndighet og grad av direkte kontroll. Vi bruker ofte å si at det
er fire steg mot større grad av delegert myndighet, og dermed
mindre grad av direkte kontroll:

Steg 0 – Den tradisjonelle forvaltningsmodellen. Denne
kjennestegnes blant annet ved at tjenesteproduksjonen er
en del av forvaltningen. Dette innebærer normalt at man har
mindre fokus på å måle enhetskostnader og produktivitet ved
tjenesteproduksjonen. Tjenesteproduksjonen styres i stedet
gjennom sterk grad av direkte budsjettkontroll.
Steg 1 – Første utviklingssteg mot større grad av delegert
myndighet. Kravene til effektivisering, ressursprioritering og økt
brukerfokus medfører økt fokus på resultatansvar og kjennskap
til tjenestens aktivitetskostnader. Dette medfører økt press for å
etablere et organisatorisk skille mellom forvaltning og drift, gjerne
i en såkalt bestiller-utfører-modell, der bestillerenheten gjør
behovsvurderinger, og utførerleddet forestår tjenesteutførelsen.
I hvilken grad den kommunale tjenesteprodusenten (utføreren)
også selv bestemmer dimensjoneringen av virksomheten, er
avhengig av hvilken myndighet denne har fått delegert innenfor
organisering og personal.
Steg 2 – Andre utviklingssteg mot større grad av delegert
myndighet. Mens bestiller-utfører-modellen i steg 1
kombinert med benchmarking ofte kan betegnes som
konkurranseeksponering, vil reell konkurranseutsetting innebære
at tjenesteproduksjonen settes ut på anbud hvor private
tjenesteleverandører kan gi tilbud i konkurranse med, eller
uten konkurranse fra, kommunens egen tjenesteprodusent. En
bestiller-utfører-modell vil normalt kunne gi de samme fordelene
som en konkurranseutsetting kan gi. Forskjellen er først og
fremst at konkurranseutsetting bidrar til at det settes et enda
sterkere fokus på hurtigere effektivitetsforbedringer, samt at
konkurranseutsetting ofte bidrar til å gi økt fokus på kommunal
kjernevirksomhet.
Steg 3 – Tredje utviklingssteg mot større grad av delegert
myndighet. Fristillelse i eget selskap innebærer en ytterligere
presisering av ansvar og myndighet. Selskapslovgivningen
har bestemmelser som regulerer beslutningsmyndigheten til
ledelsen og styrende organer, og kommunens styring skal skje
gjennom disse organene. Det er styret i et aksjeselskap eller
interkommunalt selskap som ansetter daglig ledelse. Slik sett
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kan styret også kontrollere hvilken ledelse som sitter i selskapet,
men de kan (bør) ikke påvirke ledelsen i den daglige styringen.
Fristillelse i eget selskap gir kommunen også en større frihet
med hensyn til finansiering av virksomheten, og ved valg av
for eksempel aksjeselskapsformen vil kommunen også være
fleksibel til å skaffe ny kapital ved å trekke inn nye eiere. Det
må også etableres et eget regnskap og utarbeides en balanse
for virksomheten. På denne måten blir virksomhetens økonomi
mer transparent for omverdenen, og virksomhetens økonomi
kan bedre sammenlignes med eksterne alternativer. Valgt
selskapsform har igjen ulike konsekvenser som vi vil komme
nærmere tilbake til.
Steg 4 – Fjerde utviklingssteg mot større grad av delegert
myndighet er privatisering. Privatisering blandes ofte i den
politiske debatten og i allmenn tale med konkurranseutsetting,
men er noe ganske annet. Vi tør våge påstanden om at
privatisering i større grad er et politisk valg og i mindre grad
en styringsmodell. Vi velger allikevel å ta den med som et siste
steg mot fristillelse av kommunal virksomhet. Ved privatisering
fristiller også kommunen seg fra sitt ansvar ovenfor brukerne, og
tjenestegarantier overføres fra kommunen til den private aktøren.
Lovverket regulerer brukernes rettigheter, men det blir i større
grad domstolene og rettspraksis som da blir deres ankeinstans
fremfor kommunen og forvaltningsloven. Politikerne bestemmer
ved privatisering at kommunen ikke skal ha et ansvar for om og
hvordan tjenesten leveres til brukerne. Privatisering egner seg
således kun der tjenesten ikke er en lovpålagt kommunal tjeneste.
Kinodrift kan være et eksempel på en tjeneste hvor privatisering
kan være et alternativ til tradisjonelle modeller.
De fire utviklingsstegene kan skjematisk fremstilles som i figuren
under:
Politisk ledelse
Delegering av myndighet
Ved privatisering
brytes denne linja

Brukerinvolvering
Fritt brukervalg
Brukergarantier
Brukere/innbyggere

Steg 2:
Konkurranseutsetting
med leveranseavtale
Evt. steg 4:
Privatisering

Administrativ ledelse
Delegering av myndighet
Forvaltning

Leveranseavtale

Delegering av myndighet

Kommunal
tjenesteproduksjon

Privat leverandør med
leveranseavtale mot
kommunene

Steg 1:
Bestiller-utfører-modell med
leveranseavtale

Privat tjenesteproduksjon

Evt. steg 2:
Konkurranseutsetting med
leveranseavtale
Evt. steg 3:
Fristilling av eget selskap
Evt. steg 4:
Privatisering/nedsalg

Valg av selskapsform: Hvilke alternativer finnes?
Direkte styring og kontroll

Indirekte styring og kontroll
Eget rettssubjekt

Del av forvaltningen
Avdeling/
Etat

Kommunal
institusjon

Kommunalt
og fylkesk.
foretak

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt
selskap

Aksjeselskap

Stiftelse

Samvirkelag/andelslag

Kommunal institusjon (KL § 11)
Kommunal institusjon kjennetegnes ved at virksomheten er
en del av den kommunale organiseringen og er således ikke en
egen juridisk enhet. Overordnet ledelse og ansvar ligger hos de
kommunale organene, men et eget styre er ansvarlig for løpende
drift og organisering av virksomheten. Virksomhetens økonomi er
integrert med kommunens øvrige økonomi. Organisasjonsformen
er typisk egnet for enheter av mer samfunnsmessig karakter; som
skoler, sykehjem osv.
Fylkes-/kommunalt foretak (KL kap 11)
Foretaksformen kjennetegnes ved at virksomheten ikke er en egen
juridisk enhet, men at virksomheten drives etter selskapsliknende
prinsipper. Kommunestyret beslutter formålet og velger et
styre med ansvar og myndighet mye likt som i et aksjeselskap,
inkludert ansettelse av daglig leder. Selskapets ledelse og styre
kan imidlertid ikke oppta lån eller foreta disposisjoner ut over hva
som er besluttet i budsjettet av kommunestyret. Rådmannen har
ingen direkte innflytelse på selskapets drift, men har utsettende
veto og uttalelsesrett i henhold til KL § 72. Det vil si at ledelsen
i det kommunale foretaket ikke kan foreta disposisjonen før
kommunestyret har behandlet saken, dersom rådmannen
bestemmer dette.
Et foretak er underlagt kommuneloven med forskrift om
særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak, men regnskapslovens regler skal
benyttes hvis foretaket driver næringsvirksomhet.
Foretaksformen benyttes ofte der virksomheten skal drives etter
forretningsmessige prinsipper, men med ønske om sterk grad av
direkte styring og kontroll fra kommunale organer.
Interkommunalt samarbeid
Interkommunale samarbeid kjennetegnes ved ulike innretninger
der kommunene i samarbeidet løser kommunale kjerneoppgaver
i fellesskap, eller på vegne av hverandre. I samkommunemodellen
(kapittel 5B) etableres samkommunen sågar også som eget
rettssubjekt.
Denne formen for organisering anses som lite egnet for
virksomhet som driver med mer forretningsmessig formål.
Interkommunalt selskap (IKS)
Denne organisasjonsformen er regulert gjennom egen lov
om interkommunale selskaper. Et IKS er et selvstendig, eget
rettssubjekt med representantskap som øverste organ. Vedtak i
representantskapet binder styret og kan omgjøre vedtak styret
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har truffet. Styret forvalter selskapet innen rammen av vedtatte
formål, vedtekter og budsjett. Styret og ledelsen representerer
selskapet utad ved avtaleinngåelser etc. Organisasjonsformen
er mye lik aksjeselskapsformen, og drives økonomisk adskilt fra
deltakerkommunene, men kommunene har solidarisk ubegrenset
ansvar for sin eierandel. Selskapet kan ikke ta opp lån med mindre
det er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik
adgang. Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i
selskapsavtalen være fastsatt en høyeste ramme for selskapets
samlede låneopptak, og lån som tas opp, kan kun benyttes til i
henhold til lovens bestemte formål (§ 22). Det er også særskilte
regler for en kommunes uttreden som eier.
Aksjeselskap
Et aksjeselskap reguleres av aksjeselskapsloven (AL) og er et eget
rettssubjekt med en eller flere eiere (aksjonærer) som hver hefter
kun for sin innskutte kapital i selskapet. Aksjeselskapsformen
er således fleksibel med hensyn til hvem som kan være eiere,
og en kommune kan fritt drive et aksjeselskap sammen med
private eiere, og kommunen kan fritt selge sine aksjer til private
aktører eller andre kommuner mv. med mindre dette er regulert i
vedtekter eller avtale mellom aksjonærene (aksjonæravtale). Det
finnes også andre selskapsformer (ANS, KS, DA mv.) som alle har
liknende styresett som aksjeselskapet, men hvor ansvarsformen
for eierne varierer.
I et aksjeselskap har kommunen kun myndighet gjennom
generalforsamlingen som er øverste organ, hvor all eiermyndighet
utøves. Gjennom sin stemmeandel vil kommunen kunne påvirke
sammensetningen av styret og dermed kun indirekte bestemme
hvordan selskapets daglig drift skal skje. Generalforsamlingen
fastsetter også rammer og regler for styret og daglig leders ledelse
av selskapet, fortrinnsvis gjennom å bestemme vedtektenes
bestemmelser. Alle virksomhetens eiendeler og forpliktelser
disponeres av styret og ledelsen, og uttak av verdier til eierne skal
skje gjennom utbytteutdeling, som skjer etter fastsatte regler i
AL. I et aksjeselskap er eierne normalt ikke ansvarlig for selskapets
forpliktelser, og selskapet kan slås konkurs. Aksjeselskapsformen
passer normalt best der virksomheten skal drives i konkurranse
med andre private aktører, eller der man ønsker muligheten for
å ta inn private eiere eller selge seg ut. Selskapsformen skaper
ryddige organisatoriske rammebetingelser og er den mest kjente
selskapsformen for de fleste aktører i samfunnet.
Samvirkelag/andelslag
Disse er regulert ved lov om samvirkeforetak. Interessen i disse
organisasjonsformene knyttes direkte til virksomhet og ikke til
økonomisk avkastning.
Stiftelse
En stiftelse er en organisasjonsform der det normalt er
avsatt en formuesverdi for å fremme et spesielt formål
via kapitalavkastningen. Stiftelser er regulert ved egen lov
(stiftelsesloven). En stiftelse er selveiet og selvstyrende.
Kommunen har således ingen rettigheter eller forpliktelser
i stiftelsen, og stiftelsesformen anses normalt å være
uhensiktsmessig for drift av kommunale oppgaver. Stiftelsens
formål er fastsatt i vedtektene og er det som bestemmer hva
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stiftelsen kan foreta seg av disposisjoner. Stiftelser er vanskelig å
oppheve, og de kan ikke instrueres. Kommunen har dermed kun
styringsmulighet gjennom deltakelse i styret og ingen påvirkning
for øvrig som eier; det vil si at kommunen kan ikke gjennom
flertallseierskap bestemme ledelse eller retning for ledelsen.
Da en stiftelse er selveiet, er det opprettet et offentlig organ;
stiftelsestilsynet, som fører tilsyn og kontroll med at forvaltningen
av stiftelser skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og
stiftelsesloven.
Prosessen ved en selskapsetablering er omfattende
og bør struktureres og planlegges på en god måte. En
selskapsetablering inneholder normalt følgende tre
hovedsteg:
Konsekvensutredning og
eierstrategi

Selskapsetablering

Første driftsfase

Ad 1. Konsekvensutredning - Hvilke hensyn bør tas i evalueringen
av ønsket organisering
Det er viktig å ha et rasjonelt forhold til valg av modell ”i bunn”.
Politiske vurderinger kan legges på toppen før man treffer et
endelig valg, men de rasjonelle argumentene for og i mot ulike
modeller bør alltid veies inn i vurderingen. Det er også viktig å
være klar over at den modellen som passer bra i én sektor, ikke
nødvendigvis passer bra i en annen. Ulike sektorer er ulikt egnet
for styring via selskapsorganer fremfor direkte forvaltningsstyring,
og ulike sektorer er kommet ulikt ”på vei” mot å operere i et
marked i dynamisk konkurranse. Dette er årsaken til at vi ser
større grad av selskapsetablering for eksempel i kommunens
renovasjonstjenester fremfor omsorgstjenester. Vi tror uansett
at alle kommunens tjenestesektorer er på vei mot større grad
av virksomhetsstyring etter tradisjonelle foretaksliknende
prinsipper – til og med tradisjonelle tjenester innenfor grunnskole
og eldreomsorg er tjenester som vi på sikt vil se at i økende
grad gis resultatfokus og krav om økonomisk ressurseffektivitet.
Dette betyr dog ikke at vi vil se at alle sektorer går alle de fire
ovennevnte stegene (steg 0-3/4) helt ut, men at de vil tilpasse
seg sitt naturlige likevektspunkt på denne skalaen. Noen har
valgt å kalle dette ” The Predictable Pattern” ¹. Tidligst ute var
telesektoren, kraftsektoren, helsesektoren og tekniske tjenester.
Tilsvarende er det ikke slik at samme modell vil passe i
alle kommuner, selv for de samme tjenestene. Årsakene til
dette er flere, herunder at kommunen har rådmenn med
ulike ledelsesfilosofier, ulikt styresett, ulik politisk farge, ulik
infrastruktur, ulik kompetanse, ulike brukerbehov, ulik tilgang på
alternative leverandører av tjenester, ulik størrelse mv. Det vil
med andre ord ikke være slik at samme medisin vil passe like godt
alle steder.
Ved valg av organisasjonsform bør spesielt to hensyn analyseres:
a. Forhold som påvirker eiers styring og kontroll med
virksomheten.
b. Forhold som påvirker virksomhetens muligheter for å nå
sine målsettinger.

¹) Arthur Andersen: ”Predictable patterns – navigating the continuum from
protected monopoly to market competition”, Arthur Andersen & Co, SC, 1994
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”Politiske hensyn vil komme i tillegg, men
bør ikke sammenblandes med de øvrige
hensynene.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Kommunen må ta stilling til hva den på kort og lang sikt ønsker
å oppnå med sine virksomheter. Disse visjoner bør tydeliggjøres
gjennom en eierstrategi som utdyper og knytter kommunens ulike
roller sammen. Dette vil også legge føringer for og konkretisere
hvilke roller som bør selskapsorganiseres:
• Kun driftsrollen
• Kun eierrollen
• Driftsrollen og eierrollen
Noen av de forholdene som bør vurderes nærmere vil derfor være:
• Hva skal være kommunens rolle innenfor den aktuelle tjenesten;
forvalter, eier og/eller drifter?
• Hvilke aktuelle eierløsninger ønskes det at den valgte
organiseringen skal åpne for?
• Hva er kommunens styringsbehov og hvordan påvirkes
styringsmuligheten av de ulike modellvalgene?
• Hvilket finansielt og økonomisk ansvar er kommunen beredt til
å ta?
• Hvilke strategiske og operasjonelle risikoer er det knyttet til
virksomheten i dag, og hvordan løser ulike modeller disse.
Hvilke muligheter ser vi ved de ulike modellene?
• Hvilket finansielt og økonomisk behov har selskapet for å kunne
nå sine målsettinger?
• Hvilke konsekvenser får modellvalg for de ansattes rettigheter?
• Hvilke juridiske forhold, bl.a. avtalemessige (mot kommunen,
kunder, leverandører), konsesjonsmessige mv. ser vi som følge
av de ulike modellvalgene?
• Hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser har de ulike
modellvalgene?
• Hvordan påvirkes forholdet til lover og forskrifter for
virksomheten og kommunen av de ulike modellvalgene,
herunder for eksempel lov om offentlige anskaffelser, EØSregelverket om statsstøtte mv.?

I en utredning bør alle disse forholdene veies for og i mot i forhold
til de organisasjonsformene som kommunen ønsker belyst. En
slik balansert avveiing er etter vår erfaring nødvendig for å skape
en felles forståelse for hva og hvorfor man vil endre dagens
organisasjonsform, og hvilke konsekvenser dette vil ha; både
for kommune og for virksomheten. Er summen av konsekvenser
positiv ift. valg av en spesifikk organisasjonsform, så bør dette
veie tungt i det videre arbeidet med valg av organisasjonsform.
Politiske hensyn vil komme i tillegg, men bør ikke sammenblandes
med de øvrige hensynene. På denne måten får kommunen
grunnlag for en mer ryddig debatt – først en diskusjon om
rasjonelle hensyn, deretter en debatt om politiske hensyn.
Politikerne må da til slutt gjøre et valg; går politiske hensyn i
motsatt retning av de rasjonelle hensynene bør det gjøres en
avveining politisk av hva som betyr mest. Etter at ovennevnte
vurderinger er foretatt, bør det oppsummeres hvilke konsekvenser
dette har med hensyn til f.eks:
• Hvilke oppgaver som selskapet skal ha og hvilke som skal forbli
i kommunen?
• Hvilke eiendeler og gjeld som bør overføres til selskapet?
• Hvilke inntekter og kostnader vil selskapet få?
• Hvilken egenkapital og finansiering selskapet bør ha?
• Forholdet til de ansatte?
• Forholdet til styring og ledelse?
• Nødvendige juridiske avklaringer ift. konsesjoner,
avtalemotparter mv.?
• Hvordan selskapets resultater skal vurderes (benchmarking) og
forventninger om utbytte?
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Oppsummeringen kan for eksempel struktureres langs følgende
temaer:
• oppsummering
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• overdragelse av lisensavtaler og systemdriftsavtaler
• nye arbeidsprosesser beskrives og implementeres

·· strategiske vurderinger

Organisatoriske forhold omfatter blant annet forberedende
prosesser mht.:
• ledelsesorganisering og lederavtaler

·· juridiske vurderinger

• styreorganisering og styreinstruks

·· personalmessige vurderinger

• innplassering av ledere

·· økonomiske vurderinger for selskapet

• fullmaktsstruktur

·· grunnlag for videre drift

• lokalisering

·· forslag til åpningsbalanse for selskapet

• virksomhetsorganisering; avdelinger mv.

·· krav til inntjening og utbytte

Økonomiske forhold omfatter blant annet:
• for aksjeselskaper skal revisor bekrefte verdien av det som
skytes inn og bekrefte selskapets åpningsbalanse

• overordnet vurdering for kommunen

• konsekvenser for eier
·· avtalemessige forhold
·· styringsmessige forhold
• forslag til hvordan etablering skal foretas
• fremdriftsplan for selskapsstiftelsen
Ad 2. Selskapsetableringen - En omfattende og krevende prosess
Etter vår erfaring er dette en prosess man ofte tar for lett på, eller
overlater utelukkende til jurister, fordi man tror dette er en ren
formal-juridisk prosess. Vi vil sterkt fraråde å se snevert på denne
prosessen, og vi vil anbefale at det etableres et prosjekt som
ivaretar delprosessene innenfor operative, juridiske, økonomiske
og personalmessige forhold i en og samme prosjektorganisasjon.
Normalt bør det etableres delområdeansvarlige som
rapporterer til en prosjektkoordinator, som igjen rapporterer
til en styringsgruppe med overordnet ansvar for fremdrift
og prioriteringer i prosjektet, samt sørger for at nødvendige
beslutninger fattes underveis. Det bør deretter utarbeides en
helhetlig fremdriftsplan. Denne bør inkludere operative, juridiske,
økonomiske og personalmessige forhold:
Juridiske forhold omfatter blant annet:
• stiftelsesdokumentasjon, selskapets vedtekter og registrering
• overdragelsesavtale

• endelig åpningsbalanse
• kapitalisering og dokumentasjon
• revisorbekreftelse
Ad 3. Den første driftsfasen – I denne fasen legges grunnlaget for
oppnåelse av målsettingene ved selskapsetableringen
Kommunen har nå skilt sine roller innen forvaltning, eie og drift.
Når selskapet er stiftet og går over i den første driftsfasen oppstår
nye utfordringer både for kommunen og for det nye selskapet:
• fokus for eier er optimal langsiktig drift
• fokus for forvalter er oppfølging av leveranser i forhold til
avtalte oppgaver
• fokus for selskapet er å etablere en effektiv drift og nå
virksomhetens målsettinger
Det er viktig at man jobber strukturert i den første driftsfasen
med å legge alle rammevilkårene for at selskapets styre og ledelse
skal kunne utvikle og realisere målsettingen til virksomheten.
Herunder må det blant annet:
• etableres styringsdialog mellom styret og daglig leder om
målsettinger, strategi og budsjettarbeid

• aksjonæravtale

• etableres styringsmodell, herunder styreinstruks og instruks for
daglig leder

• driftsavtaler, husleieavtaler, låneavtaler etc.

• etableres tydelige og målbare forretningsområder

• avtaler om kjøp og salg av tjenester

• ansettes og ansvarliggjøres ledere på alle nivåer gjennom
fullmakter og handlingsrom, rutiner/retningslinjer,
insentivordninger og sanksjonsmuligheter

• avtaler om overtakelse av eiendeler/gjeld
Personalmessige forhold omfatter blant annet:
• drøftelser og avtaler
• overføring av ansatte og håndtering av overtallige
• forsikringer og vilkår for øvrig
Arbeidsprosesser; systemer og rutiner, omfatter blant annet:
• systemendringer og systemsplitt mellom nåværende og ny
virksomhet

• etableres lederkontrakter
• etableres strukturer og systemer for virksomhetsstyring,
kvalitetsstyring og resultatevaluering som sikrer god styring og
kontroll
• videreutvikles forretningsmodellen gjennom styrking av
selskapets verdikjede, herunder vurdere samarbeidspartnere
gjennom strategiske avtaler, oppkjøp mv.
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”En selskapsetablering uten
tilstrekkelig omstilling, er i realiteten
en styrt avvikling.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

En godt styrt prosess bidrar til at virksomheten og kommunen
når sine målsettinger - noen fallgruver kan bidra til det motsatte
Avslutningsvis har vi oppsummert noen av de vesentligste
fallgruvene vi erfarer fra selskapsetableringsprosesser:
Kommunen har ingen visjon og en utydelig eierstrategi for
virksomheten
Kommunen tar ikke stilling til hva den på kort og lang sikt ønsker
å oppnå med virksomheten, herunder blir ikke følgende forhold
tilstrekkelig avklart:
• Hvilke oppgaver skal selskapet ha og hvilke skal forbli i
kommunen?
• Hvilke eiendeler og gjeld bør overføres til selskapet?
• Hvilke inntekter og kostnader vil selskapet få?
• Hvilken egenkapital og finansiering bør selskapet ha?
• Hvordan skal selskapets resultater vurderes (benchmarking)?
• Hvilke regnskapsregler skal benyttes?
Konsekvensanalysen er mangelfull – kommunen har ikke
et klart forhold til hvorfor den velger en modell fremfor en
annen, og prosessen er dårlig forankret administrativt og
politisk
Vi opplever blant annet å se selskapsetableringer bli gjennomført
uten at for eksempel følgende forhold er avklart:
• Skillet bestiller-utfører innebærer splittelse av komplementær
kompetanse – Hvilken kompetanse som skal ligge i selskapet og
hvilken som skal ligge i kommunen er uavklart.
• Utskilt virksomhet kan være mer sårbar for eksempel for
sesongvariasjoner – Virksomhetens utfordringer med å drive
økonomisk forsvarlig gjennom hele året er ikke tilstrekkelig
hensyntatt.
• Finansielle forutsetninger er ikke oppfylt, herunder er åpningsbalansen ufullstendig. For eksempel er ikke pensjonsforpliktelser
korrekt verdsatt i balansen, vedlikeholdsbehov og reinvesteringsbehov er ikke hensyntatt fullt ut, og langsiktige ulønnsomme kontrakter som ”arves” er ikke verdsatt i balansen.

• Avtaleforhold mot kommunens øvrige virksomheter er uavklart,
og avtalemotpart i kommunen kan i ytterste konsekvens drive
intern konkurranse.
Etablering av selskap skjer samtidig med at virksomheten
konkurranseutsettes, uten at det er avsatt tilstrekkelig med
midler eller tid til omstilling
Dette er ofte i realiteten en ”styrt avvikling” uten at kommunen
selv er klar over denne konsekvensen. Vi har for eksempel
opplevd at en kommune hadde tenkt å la en kontrakt, inngått
mens virksomheten var et kommunalt foretak, følge over i
et aksjeselskap uten at det ble avsatt midler i balansen til
håndteringen av tapet på kontrakten som utgjorde til sammen kr
30 mill. I så tilfelle ville selskapet startet med kr 30 mill. for lite
egenkapital. Vi erfarer ofte at (eksempler):
• Det er ikke foretatt analyse av omstillingsbehov og det mangler
omstillingsmidler.
• Håndtering av overkapasitet er uavklart. Det er ikke tatt høyde
for vesentlig mindre fleksibilitet enn hos private konkurrenter.
• Det gis ikke tid for kompetanseoppbygging.
• Det sikres ikke etablering av gode kontrollrutiner.
• Det følger med kontrakter som i realiteten innebærer tap.
Kulturkollisjon, mistillit og rollekonflikter oppstår som følge
av dårlig forankret styringsmodell
Styringsmodell bør avklares tidlig, og ikke avventes til første
driftsfase. For eksempel har vi sett store og ødeleggende
konflikter som følge av at styreleder er innplassert fra det
private næringsliv mens directoren er ansatt fra den tidligere
kommunale organisasjonen, eventuelt omvendt. Slike potensielle
kulturkonflikter må ikke undervurderes.

MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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”Bredden i virksomhetene og det
faktum at de er underlagt forskjellige
regelverk, stiller store krav til kunnskap og
kompetanse.”
FRANK OLSTAD
DIRECTOR, BDO

GOD ØKONOMISTYRING
I STATLIGE VIRKSOMHETER
God økonomistyring i statlige virksomheter kan være så
mangt. Bredden i det antall virksomheter som ligger inn under
staten, og det faktum at de er underlagt forskjellige regelverk,
stiller store krav til kunnskap og kompetanse til regelverkene,
både hos styrende enhet, og hos underliggende enheter.
Ofte ser vi at fokus på budsjett og omfattende oppbygging av
kontrollapparat er tiltak som er ment å tilfredsstille reglene.
Men er fokus på budsjett og stor innsats på oppbygging av
rutiner og kontroller synonymt med god økonomistyring i alle
sammenhenger? Reglene setter også krav til oppnåelse av
fastsatte mål og resultater, krav til effektivitet og tilpassning
til virksomhetens egenart.
Utfordringene er mange i tilnærmingen til økonomistyringen
Statlige virksomheter omfatter en rekke organisasjonsformer,
fra departementer og direktorater, til for eksempel statsforetak,
særlovsselskap og aksjeselskap. Bredden i virksomhetenes
oppgaver, og det faktum at de er underlagt forskjellige regelverk,
stiller store krav til kunnskap og kompetanse til regelverkene,
både hos styrende enhet, og hos underliggende enheter.
Reglementet for økonomistyring i staten omfatter aktivitetene,
forvaltningen, styringen og oppfølgingen av alle disse
organisasjonsformene. Hva som er god økonomisk styring,
må derfor tilpasses fra virksomhet til virksomhet, men også
tilfredsstille de krav som er satt av det offentlige. Regelverket er
laget for at de statlige midlene brukes i samsvar med Stortingets
vedtak og forutsetninger, og det samme er gjeldende for andre
inntekter som oppnås av virksomheten. Det er satt krav om at

fastsatte mål oppnås, resultatkrav tilfredstilles, og at midlene
fra staten benyttes på en effektiv måte og at verdiene forvaltes
forsvarlig.
Bestemmelser om økonomistyring i staten utfyller reglementet
og gir en rekke detaljerte krav til departementets styring av
virksomheter og krav til den underliggende virksomhetens
innrettning av blant annet økonomistyringen. Det har de siste 15 20 årene vært store organisatoriske endringer i hvordan staten og
det offentlige har organisert seg1 , og ofte har det med endringene
kommet nye krav om for eksempel at den nye enheten skal følge
regnskapsloven, og i andre tilfeller skal enheten også ha et mer
kommersielt innhold. Selv om dette skal gjennomføres innenfor
gjeldende regelverk, betyr det likevel at definisjonen av hva som
er god økonomistyring, må tilpasses virksomhetens formål og
tidshorisont.
Videre er ikke økonomistyringen bare økonomisjefen eller
regnskapspersonalets anliggende, men alle som har ansvar for
beslutninger og aktiviteter.
Budsjettstyring er ofte en viktig forutsetning, men ikke alene
tilstrekkelig for god økonomistyring
Tradisjonelt er budsjettet sett på som grunnlaget for et godt
styringsverktøy og er premissgiver for aktiviteten som skal
foregå. Et budsjett er ofte en forutsetning for en vellykket
økonomistyring, men det er viktig at det er realistisk og at kravene
som settes, er mulig å oppnå.

1)

Jfr. St.melding 19 (2008-2009)

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

90 BDO INNSIKT

For virksomheter som har egne (markedsbaserte) inntekter,
enten helt eller delvis (nettobudsjetterte enheter), kan dette
derimot være en utfordring da markeder kan endre seg raskt,
både i positiv og negativ retning. En rigid tilnærming til budsjettet
kan være direkte ødeleggende for virksomhetens aktivitet. For
eksempel kan en virksomhet med sviktende inntekter fortsette
å bruke kostnader i henhold til budsjettet, selv om dette vil
medføre et forventet tap på slutten av året. På lignende måte vil
en virksomhet kunne bli forhindret fra å skaffe økte inntekter når
uventede muligheter byr seg, da budsjettet på kostnadssiden ikke
tillater økte utgifter, selv om dette gir inntekter som overstiger
utgiftene. Hva som er god økonomistyring må derfor vurderes fra
virksomhet til virksomhet.
Statoil ASA er et eksempel på en virksomhet som arbeider med
totalt å fri seg fra budsjetter ved sin tilnærming til ”BeyondBudgeting-konseptet”. Dette innebærer ikke et totalt ”frislipp”
av økonomien, men endrer fokus fra budsjettstyringens
statiske rammer til å fokusere på resultatkrav samt den mer
tilpassningsdyktige prosessen som følger av det. Reglementets
§4 fastsetter at ”styring, oppfølging, kontroll og forvaltning må
tilpasses virksomhetens egenart…”

Bestemmelsene om økonomistyring i staten har en rekke
relativt detaljerte regler som omhandler bl.a. rutiner, kontroller,
dokumentasjon og systemer. Men reglene krever også at statlige
midler skal brukes effektivt2 , så en del av oppgavene innenfor god
økonomistyring er å finne en god balansegang mellom å ha en
grunnleggende god og solid etterlevelse av detaljreglene, og at
dette skjer på en effektiv måte.
En helhetlig gjennomgang av hva man gjør innen økonomistyring
og rutiner, og å sammenligne dette med ”beste praksis” eller
andre enheter, kan være en god måte å spare kostnader og øke
effektiviteten på ved å se om det er funksjoner eller oppgaver
som er duplisert. Vi ser ofte i våre gjennomganger muligheter for
å effektivisere arbeidet i økonomiseksjonen ved å eliminere like
oppgaver som utføres på mer enn ett sted eller i ett system. Dette
kan frigjøre ressurser til innsats eller forbedring av andre områder.
Hva som er god økonomistyring, er ikke standardisert, men må
tilpasses fra virksomhet til virksomhet. Det foreligger en rekke
minimumskrav, men det må likevel gjøres overveielser og tas
valg, og mulighetene for tolkninger er mange. Det er da viktig at
det også settes fokus på egenart og effektivitet sammen med å
tilfredsstille rutiner og regler.

Rutiner og regler bør vurderes i forhold til effektivitet
God økonomistyring innebærer isolert sett ikke å følge regler,
men å sørge for å ha effektive styringsmidler. Det er i flere
offentlige virksomheter dessverre liten tradisjon for å utfordre
regelstyringen. Vi vil hevde at det er dårlig styring dersom man
blindt implementerer rutiner for å oppfylle regler uten å samtidig
vurdere den enkelte rutines effektivitet.

FRANK OLSTAD
frol@bdo.no

2)

Reglementets § 1, c), jfr. § 4 b)
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NOEN UTVALGTE TEMAER VED
ENDRING AV TILKNYTNINGSFORM
FOR OFFENTLIGE VIRKSOMHETER
Hvordan kan en sikre at man velger riktig tilknytningsform
ved etablering av offentlige virksomheter og aktiviteter?
Er organisasjonsformen tilpasset formålet, behov for politisk
styring, og måler man virksomheten på de riktige tingene?
Er det valgt en tilknytningsform som ikke utløser skatteeller avgiftsproblematikk? Med de betydelige endringene som
har vært i offentlige tilknytningsformer over de siste 15 – 20
årene, har det også materialisert seg utfordringer på mange
områder. Valg av tilknytningsform må vurderes inngående, og
det er mange fallgruver, både på kort og lang sikt.
Utvikling og utfordringer
Gjennom de siste 15 - 20 årene har det vært store organisatoriske
endringer i hvordan staten og det offentlige har organisert seg1.
Endret organisering er ett av flere virkemiddel for å iverksette
endringer og å sette fokus på måloppnåelse for en virksomhet
eller aktivitet.
Gjennom disse årene har man sett for eksempel etableringen av
Helseforetakene som virksomhetstype, og nye særlovsselskap
som for eksempel Innovasjon Norge og Folketrygdfondet.
Det har også vært en tendens i kommunene til å opprette
interkommunale selskap og spesielt aksjeselskap2.
Årsakene til opprettelse av nye organisasjonsformer har vært
mange, men gjennomgående er klargjøring av ansvar og
myndighet sentrale elementer. Erfaringene er blandede med
tanke på om målene ble oppnådd som forventet. Gevinster
har vært overvurdert og kostnader undervurdert. Man ser ofte

1)
2)

Jfr. St.melding 19 (2008-2009)
Kommunal rapport, feb. 2006, feb. 2009, nov. 2010

at det kan gå årevis før forutsetningene for opprettelse av
virksomheten oppfylles. Det er viktig at man planlegger godt
hvilken tilknytningsform som vil være egnet for formålet, og at det
tas hensyn til områder hvor politikk møter tilknytningsformer som
er underlagt bedriftsøkonomiske krav. I disse skjæringspunktene
er det ofte slik at bedriftsøkonomi vil være det som er styrende
for aktiviteten, eksempelvis kravene i aksjeloven og risikoen for å
kunne gå konkurs.
Før man velger tilknytningsform må det være klart hvilke formål
som skal oppfylles, og hvilke mål som skal nås. Det må etableres
klare regler for måloppnåelse og styringsprinsipper, og hva som
skjer dersom målene ikke nås. Hvordan skal forvaltningen følge
opp og håndtere endrede behov for kapital, ansatte og ledelse av
virksomheten?
Styring og måloppnåelse
Virksomhetens mulighet til økonomisk drift må ses opp mot
det offentliges styringsform og hva man ønsker å oppnå med
selskapet. I mange organisasjonsformer etableres det et styre og
ansettes en daglig leder, og disse har stort ansvar og betydelig
myndighet. Dette innebærer at tidvis vil styret og daglig leder
kunne ha en plikt til å nekte å utføre oppgaver, som eksempelvis
medfører at virksomhetens økonomi utvikler seg i negativ retning.
Det er også viktig med langsiktig vurdering av virksomheten
da den svært ofte er tenkt å vare lenger enn ett år. Prognoser
på opptil fem år bør utarbeides, og dette vil også ha betydning
for størrelsen på egenkapitalen. Videre vil innføring av nye
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”Styringen av den offentlige virksomheten
må være tilpasset valgt organisasjonsform
og målet som skal nås.”
FRANK OLSTAD
DIRECTOR, BDO

regnskapsprinsipper og styringsprinsipper medføre behov for å
utvikle forståelsen for og tolke hva resultater og rapporter egentlig
betyr.
Kapital og finansiering
Ved etablering av en virksomhet i ny tilknytningsform må det
vurderes hva som må skytes inn av selskapskapital, egenkapital
og behov for løpende finansieringsmidler. For eksempel er det i
aksjeloven et lovfestet krav om såkalt ”forsvarlig egenkapital”3 ,
og styret vil ha en lovpålagt handlingsplikt ut i fra dette. Dersom
virksomheten i stor grad skal finansieres av offentlige midler
eller tilskudd, må likevel virksomheten ha likvider nok til å kunne
ivareta den løpende driften dag for dag. Virksomheter som
mottar etterskuddsvise utbetalinger av inntekter etter oppnådde
resultater, kan få store likviditetsutfordringer. Innskudd av kapital
ved oppstart kommer i tillegg til driftsutgiftene, så det må tas
høyde for dette i de offentlige budsjettene.
Det er videre viktig å ta hensyn til kapitalbehovet hvis virksomheten har et investeringsbehov, og ofte kan dette være
betydelig. Dette kan gjelde investeringer i organisasjonsutvikling,
kompetanseutvikling, driftsmidler, ny teknologi, eller oppkjøp
av annen virksomhet eller rettigheter. Et slikt investeringsbehov
vil kreve finansiering. Egenkapitalen må også ta hensyn til dette,
enten denne skal dekke deler av finansieringen direkte, eller skal
være tilstrekkelig sikkerhet ved et opplåningsbehov og/eller som
midlertidig finansiering i en fase med negative driftsresultater
før investeringen begynner å kaste av seg en egen positiv
kontantstrøm.
Det er derfor nødvendig å sette opp realistiske kontantstrømsbudsjetter for en lengre periode (minst fem år) slik at kapitalbehovet
kan beregnes mest mulig realistisk allerede fra oppstarten.
Skatt og avgift
Et område som ofte overses i valg av tilknytningsform, er at en ny
tilknytningsform kan medføre skatteplikt på overskudd, og krav

3)

Aksjelovens § 3-5

om merverdiavgift på varer og tjenester. Ubrukte midler som
tidligere kunne overføres til neste år, kan plutselig bli beskattet,
og tjenester levert mellom tidligere forvaltningsnivåer kan
bli merverdiavgiftspliktige og derved vesentlig fordyrende for
organisasjonen. At virksomheten er heleid av det offentlige har
lite å si for skatte- og avgiftsplikten dersom det ikke foreligger
eksplisitte unntak i lov og regelverk.
Innkjøp og konkurranse
Også forholdet til innkjøps- og anbudsreglene kan være
en utfordring. Kontroll over enheten, organiseringen av
eierstrukturen og hva virksomheten driver med og hvor det får
sine inntekter fra, er alle viktige elementer når det gjelder å
vurdere om en ny organisering også innebærer at ny organisasjon
blir underlagt lov om offentlige anskaffelser. Mange antar at
reglene om produksjon i såkalt ”egenregi” er uproblematisk, men
her er det mange fallgruver, og spesielt dersom man beveger seg
inn i samarbeidsforhold med andre aktører. Da kommer man fort
inn i problematikk rundt kontrollaspektet i EØS-reglene.
Dette bringer oss inn på forholdet hvorvidt selskapet mottar
midler eller fordeler i strid med EØS-regelverket, dvs. om det
mottar ulovlig statsstøtte. Dette er et omfattende og komplisert
regleverk hvor for eksempel innretningen av regnskapsføringen
er viktig, og evt. tilgang til gunstig finansiering via den offentlige
eieren kan være ulovlig dersom man er i en konkurransesituasjon
med andre aktører.
Valget av tilknytningsform for offentlige virksomheter kan
medføre mange utilsiktede konsekvenser. Det er derfor viktig å
evaluere fordeler og ulemper ved forskjellige tilknytningsformer
fra gang til gang avhengig av behov for politisk kontroll,
utfordringer og de oppgaver som skal løses.

FRANK OLSTAD
frol@bdo.no

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

BDO INNSIKT 93

EIERSTYRING I KOMMUNALE
SELSKAPER – DER OFFISIELLE
ANBEFALINGER IKKE STREKKER TIL
Eierstyring er et komplisert tema som krever tydelig lederskap
og retning. Det er rom for politikk, men det kreves en særskilt
oppmerksomhet knyttet til når og hvordan politikken skal
påvirke styringen og kontrollen med virksomheten. Verken
kommunelovens bestemmelser om politisk styring eller
selskapslovgivningens bestemmelser om styring og kontroll
er tilstrekkelig velegnet for å styre kommunalt eide selskaper.
Vår erfaring er at kommuner begynner å bli mer og mer
bevisste på eierstyringen. Dog blir vi dessverre ofte engasjert
for å komme inn i etterkant å evaluere ”Hvorfor gikk det
galt?” og ”Hva kan vi lære for fremtiden av at det gikk galt?”.
I denne artikkelen berører vi ikke alle elementer av eierstyring, men tar opp noen viktige temaer som vi mener det
kan være verd å rette fokus mot, og som kanskje ikke er like
godt beskrevet i de anbefalinger og veiledere som finnes.
Ikke sjelden er selskaper som kommunen eier sentrale elementer
i en satsning eller en del av en politisk ideologi for å løse
kommunale oppgaver på en antatt bedre måte. Ofte innebærer
eierskapet/deltakelsen i selskaper finansielle forpliktelser
for kommunen. Satsningen er ofte et resultat av en politisk
beslutningsprosess og høy grad av politisk entusiasme. En slik
situasjon har en iboende risiko i at tilhengerne, det politiske
flertallet, har en særskilt interesse i at prosjektet skal lykkes. En
politisk prestisje, kombinert med høy grad av entusiasme, gjør at
det dessverre ofte er vanskelig å stoppe prosjektet dersom det ikke
går som forventet. Spenningsforholdet mellom opposisjonen og
posisjonen i et slikt prosjekt er ofte så iboende at opposisjonens
skepsis nærmest er programforpliktet, og at opposisjonen derfor
ikke inviteres inn til å fungere som en reell forretningsmessig
sparringspartner for posisjonen i slike sammenhenger. Nettopp
det at en investering i/gjennom et selskap bør ses på som en
forretningsmessig beslutning, og som dermed også til enhver
tid bør være oppe til revurdering basert på forretningsmessige
prinsipper, er det som vi som oftest ser feiler. Kommunestyret
evner ikke å ta en samlende nøytral posisjon i forbindelse med
slike vurderinger. Opposisjonens ”Hva var det vi sa?” er ofte med
på å forsterke posisjonens vilje til å lykkes.
Kommunestyret vil i en slik situasjon ofte ikke evne å opptre
samlet som en profesjonell eier. Vi vil hevde at et av de viktigste
grepene man kan ta i en kommune er å sette sammen et lite
eierutvalg som ikke gjenspeiler det politiske flertallet, men som
likestiller posisjonen og opposisjonen i antall og kompetanse, der
disse har som formål å opptre som et profesjonelt eierorgan, og

således er rådgivende ovenfor kommunestyret. Vi kommer mer
tilbake til dette avslutningsvis.
Når drives eierstyring
Eierstyring ses ofte på som en prosess relatert til oppfølgingen av
et eksisterende selskap. Eierstyring er imidlertid noe som favner
hele selskapets livssyklus:
Eierstyring har også et ulikt innhold i de ulike fasene:

Eierstrategi og valg
av tilknytningsform

Beslutning om
igangsettelse

1.

Konsekvensutredning
og valg av
selskapsform

Beslutning om
utredning

Selskapsetablering

Beslutning om
etablering

Strategi, organisering
og utvikling

Formell
stiftelse

Beslutninger om
utvikling/nedleggelse

Det første som må vurderes, er hvilken tilknytningsform
man ønsker for organiseringen av den aktuelle oppgaven.
Herunder hører også vurderinger knyttet til hvilke oppgaver
som bør selskapsorganiseres og hvilke oppgaver som
ikke bør selskapsorganiseres. Dersom man kommer til at
selskapsorganiseringen er en mulig organisasjonsform,
besluttes det å iverksette en utredning.

2. I utredningsfasen vurderes hvilken type selskapsform man bør
velge, og hvilke konsekvenser en selskapsetablering vil få. Her
må forhold til både eier og virksomheten vurderes, herunder
også forholdet til ansatte, krav til kapital, ulike juridiske og
forretningsmessige forhold med videre. Basert på utredningen
vil kommunestyret foreta en beslutning om etablering eller
ikke, type selskapsform, finansiering med videre.
3. I etableringsfasen skjer selve selskapsetableringen. Her må
eier sørge for at det etableres gode rammer for styring og
kontroll med virksomheten. Ikke minst gjelder dette forhold
knyttet til for eksempel vedtektene, styresammensetning,
ansettelse av leder, fullmakter med videre.
4. Deretter er vi over i en fase hvor virksomheten skal driftes
og videreutvikles. Dette er som oftest den fasen man tenker
på når man snakker om eierstyring. Dessverre er det ikke
alltid like lett å drive med eierstyring i denne fasen dersom
man har gjennomført en dårlig eierstyring i de foregående
fasene. Dårlig forarbeid bidrar til dårlige styrings- og
kontrollmuligheter i etterkant.
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Hva er eierstyring?
Eierstyring er definert på ulike måter. I denne artikkelen definerer
vi god eierstyring som summen av de tiltak og aktiviteter
kommunens som eier setter i verk for å sikre god styring, kontroll
og utvikling av virksomheten. Inkludert i dette er også de krav
kommunen som eier setter til selskapets styre og ledelse som
skal bidra til å nå dette formålet. Eierstyringen omfatter således
mye; organisering av styre og ledelse, utøvelse av eierskap i
generalforsamlingen og andre organer, strategi, rapporteringskrav,
fullmakter, styreinstrukser, ledelseskontrakter, målesystemer mv.
I mange sammenhenger beskrives eierstyring som et middel for å
oppnå tillit; for eksempel tillit fra omverdenen, markedet, eierne
mv. slik at eiers interesser i selskapet forvaltes på en best mulig
måte. Dette er vel og bra, men det er dessverre slik at dette er en
altfor upresis definisjon til å gi tilstrekkelig veiledning med hensyn
til hva kommunestyret må sørge for at er på plass for å kunne
sikre at styringen, kontrollen og utviklingen i selskapet blir som
forventet.
Ved evaluering bør eierstyringen ses fra flere vinkler
Når man foretar en evaluering av eierstyringen, defineres som
oftest to overordnede problemstillinger samt en eller flere
spesifikke problemstillinger (som følge av særskilte forhold ved
den aktuelle virksomheten). De to generelle er:
• I hvilken grad kan kommunens eierstyring av selskapet sies å
være forsvarlig?

besitte dersom man velger å organisere deler av kommunens
virksomhet i selskaper. De store kommunene er ofte gode på
dette, og har dedikerte ressurser i rådmannens stab til å gi råd og
veilede kommunestyret i eierstyringen, mens mindre kommuner
oftere ikke har slik kapasitet internt.

• I hvilken grad kan den interne styringen av selskapet sies å være
forsvarlig?

• Budsjetter.

Her ser vi på virksomheten fra to vinkler; hvordan eier skjøtter
sitt eierskap gjennom direkte styring og kontroll, og hvordan
virksomhetens styre og ledelse skjøtter eiers interesse gjennom
sin styring og kontroll. Det er viktig å se på begge disse
problemstillingene for å sikre et helhetlig bilde av eiers styring og
kontroll med virksomheten.
Spesifikke problemstillinger kan være mange; alt fra at man ser
på spesifikke rutiner, juridiske sider av virksomheten, økonomiske
sider av virksomheten, personalmessige forhold, transaksjoner
mellom kommunen og selskapet, struktur og innhold i
eiermeldingen osv.
Når man evaluerer eierstyringen bør man se til en standard/norm
De mest vanlig henviste kildene for god eierstyring er:
• Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, Norsk
utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).
• Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS.
De aller viktigste kildene etter vår erfaring er dog allmenn
teori og praksis for styreansvar og allmenn teori og praksis om
organisering, ledelse, styring og kontroll med virksomheter.
Kunnskapen om gode ledelsesmodeller og god praksis for styring
og kontroll er viktig ved en slik evaluering. Ofte velger kommunen
å sette evalueringen ut til eksterne konsulenter, men vi vil også
hevde at denne kunnskapen bør kommunen selv etterstrebe å

Hvilke styrende dokumenter bør man forvente å finnes
Som ledd i eierstyringen er det viktig at man er bevisst på hvilke
styrende dokumenter som finnes og som bør gjelde. Det er i disse
man bør finne de bestemmelser, retningslinjer og rutiner som eier
har bestemt at skal være tilstede. Nedenfor har vi satt opp de
viktigste styrende dokumentene:
• Kommunens eiermelding og eierstrategi for det aktuelle
selskapet.
• Saksdokumenter knyttet til stiftelsen som beskriver formålet og
forutsetningen for etableringen.
• Vedtektene.
• Avtaler om transaksjoner, leveranser mellom kommunen og
selskapet.
• Styreprotokoller og generalforsamlingsprotokoller.
• Selskapets strategi.
• Styringsdokumenter for virksomhetens drift og investeringer.
• Arbeidsavtaler og lederavtaler.
Man tenker ofte på styrende dokumenter som formelle
retningslinjer og krav. Det er dog vel så viktig å tenke at styrende
dokumenter skal være førende for å avgrense virksomhetens
virkeområde, drift og utviklingsaktiviteter. Eksempelvis angir
formålsparagrafen i vedtektene, strategien, budsjettet og
lederavtalene hva som virksomheten skal drive med. Gode
formuleringer her vil gi gode avgrensninger. På den annen side
vil for eksempel en virksomhet uten en tydelig avgrenset strategi
oftere kunne bære galt av sted enn en virksomhet med en tydelig
strategiavgrensning. I det første tilfellet har ledelsen en uformell
frihet til å utvikle virksomheten, og det er for styret vanskeligere å
holde igjen.
Hvor svikter eierstyringen oftest
Nedenfor har vi tatt for oss noen av de forholdene vi som oftest
ser at svikter. Listen er på ingen måte ment å være fullstendig,
men angir noen områder hvor vi mener det er viktig å ha ekstra
oppmerksomhet. Spesielt for de eksemplene vi har tar opp er at
KS’ veileder etter vår oppfatning ikke er dekkende og god nok til å
gi en tilstrekkelig veiledning.
Mangelfull og lite bearbeidet informasjon for å vurdere
virksomhetens finansielle og økonomiske risiko
Kommunen får ofte mangelfull og lite bearbeidet informasjon for
å vurdere virksomhetens finansielle og økonomiske risiko. Særlig
gjelder dette i tilknytning til investeringer der kommunestyret ofte
får presentert optimistiske planer som legger vekt på å begrunne
investeringens berettigelse. Den vanlige politiker vil ikke ha
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”Dessverre er det ikke alltid like lett å
drive med eierstyring i driftsfasen dersom
man har gjennomført en dårlig eierstyring
i de foregående fasene.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

informasjon til å kunne så tvil om styrets og ledelsens vurderinger.
Dette er spesielt aktuelt ved samtidige saker om kapitalutvidelse
eller likviditetslån til selskapet fra kommunen, men er etter
vår oppfatning også aktuelt selv om selskapet ikke ber om slik
finansiering. Kommunens risiko knyttet til investeringsaktiviteter
er tilstede uavhengig av finansieringen.
Staten har innført et eget kvalitetssikringsregime i tilknytning til
større statlige investeringer. Oslo kommune har gjort tilsvarende
for kommunens investeringer. Dette er ikke uten grunn. Andre
kommuner bør også vurdere å innføre et kvalitetssikringsregime
for investeringer, herunder investeringer som foretas i selskaper,
dog på et enklere nivå enn staten da investeringene er av vesentlig
lavere verdi (men like fullt ut er viktige for kommunens økonomi).
Uklare flertallsbestemmelser
I et kommunalt eiet selskap vil kommunen i generalforsamlingen
(eller selskapsmøtet) kun representere én stemme. Dersom det er
kommunestyret, eventuelt delegert til formannskapet, som utgjør
generalforsamlingen, vil et flertall på 50 % i stemmegivningen
i disse organene representere en 100 % enighet i selskapets
generalforsamling/selskapsmøte (gitt at det ikke er andre eiere
enn kommunen). I aksjeloven er det bestemmelser knyttet til
enkeltsaker som krever et større flertall enn 50 % for å kunne
vedtas. Dette gjelder for eksempel endringer av vedtekter som
krever 2/3 flertall for å være gyldig. Aksjeselskapslovgivningen
er naturlig nok ikke laget for å ta hensyn til den særskilte
problematikken som gjelder for kommunen som eier, og det
kan stilles spørsmål ved om kommunen i vedtektene eller i
sine interne regler for eierstyring bør sette nærmere krav til
flertallsbestemmelser ved spesiell typer beslutninger. For
eksempel ved utvidelse av selskapets formål, etablering av
datterselskaper mv.
Uklarheter knyttet til ledende politikeres roller i styret
Det er ikke unaturlig å tenke at en politiker skal sitte i styret.
Avhengig av politisk posisjon ser vi imidlertid at dette kan være
problematisk. Dersom personen har en ledende rolle i sitt eget
parti, vil partigruppen i kommunestyret, under sin behandling
av saker knyttet til det aktuelle selskapet, til en viss grad være

bundet til å mene det samme som det styret legger frem. Man
kan naturligvis melde seg selv inhabil, men knytningen mot andre
partifeller og politiske samarbeidspartnere i kommunestyret er
ofte for nær til at eierstyringen kan sies å bli tilstrekkelig upåvirket
av denne rollesammenblandingen. Det bør derfor stilles spørsmål
ved om det er lurt å la dominerende politiske personer sitte i
selskapets styre. Vi vil langt på vei hevde at dette ikke er tilrådelig.
Manglende styringsmulighet med datterselskaper underlagt det
kommunalt eide selskapet
En særskilt problemstilling oppstår når det etableres datterselskaper av det kommunalt eide selskapet. Kommunen har da
formelt ingen innflytelse over datterselskapet, men har ofte den
økonomiske risikoen både som for eksempel långiver og som
indirekte eier. Eieren til et datterselskap er morselskapet (som
kommunen eier). Generalforsamlingen i datterselskapet er da
representert ved daglig leder i morselskapet, ikke kommunestyret.
En slik selskapsstruktur vurderes derfor som uheldig dersom
det ikke innføres kompenserende kontroller som gir kommunen
direkte styring.
En tilleggsproblemstilling oppstår når for eksempel et
styremedlem i morselskapet blir en del av ledelsen i
datterselskapet. Vi har sett eksempler på dette. I praksis er leder
i datterselskapet da overordnet sin egen eier (representert ved
daglig leder i morselskapet) fordi han/hun også sitter i styret i
morselskapet. Kvalitetssikringen av beslutningssaker, for eksempel
knyttet til finansiering og investering i datterselskapet, blir
dermed betydelig svekket.
Videre ser vi at for eksempel påpekninger fra revisor i
datterselskapet ofte stopper i styret i datterselskapet, et styre
som er kontrollert av ledelsen i morselskapet. Vi ser at dersom
den reelle risikoen flyttes til virksomhet i datterselskaper, har
kommunen en svært begrenset kontroll med denne risikoen.
Det er ikke uvanlig at kommunen etablerer et selskap med for
eksempel ansvar for næringsutvikling. Dersom dette selskapet
igjen etablerer datterselskaper for å styre sine risikoprosjekter; for
eksempel for utbygging av fjernvarme i et næringsbyggområde og
lignende, oppstår denne situasjonen. Den er dessverre høyst reell.
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”Vi ser at dersom den reelle risikoen
flyttes til virksomhet i datterselskaper, har
kommunen en svært begrenset kontroll
med denne risikoen.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Etablering av nye aksjeselskaper for å løse kommunale oppgaver
bør alltid besluttes av kommunestyret. Aksjeselskaper eiet av
kommunen må ha klare og begrensede formålsparagrafer, som
kun dekker de arbeidsoppgaver selskapet er stiftet for å dekke.
Nyetableringer må da skje innenfor denne formålsparagrafen,
eventuelt må det gjennomføres en utredning som legges frem for
kommunestyret der det foreslås å utvide formålet.
Videre bør kommunen sikre seg direkte styring også i
datterselskapet gjennom tydelige vedtekter som setter krav til
rapportering, fullmakter for selskapets ledelse, representasjon på
generalforsamlingen og valg av styre.
Brudd på aksjelovens § 3-8
Aksjeselskapsloven setter i § 3-8 strenge krav til transaksjoner
som skjer mellom selskapet og kommunen som eier. Disse reglene
skal beskytte blant annet kreditorer fra at eieren tapper selskapet
for verdier. For eksempel vil det i et eiendomsutviklingsselskap
kunne skje overdragelse av eiendomsopsjonsrettigheter mellom
selskapet og kommunen. Dersom en slik overdragelse ikke skjer
i henhold til § 3-8, kan dette innebære at transaksjonen ikke er
gyldig. Det kan videre være spørsmål om transaksjonen er i strid
med skattelovens § 13-1 som forutsetter markedsmessige vilkår
ved transaksjoner mellom selskapet og kommunen som eier.
Dette er bare et eksempel. Alle transaksjoner og verdioverføringer
mellom kommunen og selskapet kan være underlagt § 3-8 og må
behandles med varsomhet.
Utilstrekkelig finansiering og inntjeningspotensial
En annen problemstilling vi ofte kommer over, er at selskapet
ikke gis en forsvarlig egenkapitalfinansiering ved etableringen.
Investeringsplaner og driftsprognoser bør ligge til grunn for
beregning av den kapitalen selskapet bør ha med seg ved
stiftelsen, eventuell de lånefullmakter selskapet får. Det er
vanskelig å lykkes med en forretningsvirksomhet dersom
finansieringen ikke er tilstrekkelig. Som del av finansieringen
ligger også det å sikre selskapet et påregnelig inntektsgrunnlag.
Dette er komplisert da kravet til anbudsregler og reglene om
egenregiunntaket er strenge, men bør like fullt utredes og
sikres på forsvarlig vis før selskapet etableres. Det trenger ikke

nødvendigvis være slik at selskapet skal ha sikre inntekter fra
kommunen, men det kan for eksempel være relevant å vedta at
de enheter i kommunen som benytter de aktuelle tjenestene
ikke skal bygge opp egen intern kompetanse og kapasitet i
konkurranse med selskapet. Vi har sett eksempler på en kommune
som skal etablere kommunens driftsvirksomhet (park, grønt,
snørydding mv.) som aksjeselskap, der virksomheten i forkant
var definert som konkurranseeksponert, og hvor det allerede
forelå kontrakter mellom enheten og kommunen som var
inngått etter anbudsprinsippet. Ved nærmere kontroll viste
det seg imidlertid at kontraktene ikke var kostnadsdekkende,
og selskapet i prinsippet måtte etableres med en egenkapital
som kunne håndtere et påregnelig tap i kontraktens løpetid, for
å kunne overleve. I samme tilfelle fant vi også at kommunens
enheter som kjøpte tjenester fra virksomheten, hadde bygget opp
egen kompetanse og kapasitet til å levere de samme tjenestene.
En tilgrensende utfordring ved det å etablere et selskap som
konkurranseeksponeres, er at dette som oftest vil kreve omstilling.
Uten tilstrekkelig med omstillingsmidler og ansettelse av en
dyktig leder (til markedslønn) mv. vil vi ofte betegne en slik
etablering som en ”styrt avvikling”. Forut for en selskapsetablering
bør det derfor foretas grundige analyser som sikrer at
virksomheten er tilstrekkelig finansiert og at virksomheten sikres,
eller gjøres i stand til å sikre, et tilstrekkelig inntektsgrunnlag.
Andre anbefalinger
Avklarte forhold for innsyn og kommunikasjon mellom ordfører og
selskapets styre
Det kan oppstå konflikter grunnet i politikk mellom styremedlemmer og ordfører. Vi vil anbefale at eierstrategien til kommunen
tydeliggjør hvilke krav kommunen som eier stiller til styret i
selskapene vedrørende innsyn og kommunikasjon, og hvilke
konsekvenser avvik fra disse kravene skal medføre. Ordfører bør
kunne gis direkte innsynsrett. Kommunens opptreden som eier
bør gjøres minst mulig personavhengig og mest mulig ensartet og
forutsigbar.

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

Avklarte roller, særlig med hensyn til konflikthåndtering
Kommunens eiermelding bør tydeliggjøres med hensyn til
roller; bl.a. bevisstgjøre om kommunestyrets rolle som politisk
organ, kommunestyrets rolle som eier og styrerollen. Videre bør
prosedyrene vedrørende valg av kandidater til de ulike rollene
tydeliggjøres, og de valgte personer bør gjennomgå opplæring,
herunder spesielt opplæring i konflikthåndtering og om hva som
er akseptabelt og ikke akseptabelt. På denne måten vil det være
mer legitimt å ta opp rollekonflikter på en profesjonell måte uten
at det oppleves personlig betont.
Varsomhet ved å sette politikere med særskilt personlig politisk
engasjerte i styret
Politikere har en samfunnskompetanse og en kompetanse om
lokale politiske forhold som kan være relevant kompetanse i et
selskapsstyre. Hvis man samtidig er aktiv politiker, må kommunen
og den det gjelder ha et åpent og bevisst forhold vedrørende
hvilken rolle man representerer i selskapet. Som ledende ansatte
eller styremedlem skal man representere selskapets interesser
og eiers interesser (kommunens) upåvirket av egen politisk
agenda. Dette kan være krevende og er vesentlig forskjellig
fra sin rolle som politiker hvor man sitter i (politisk) styrende
organer med et ønske å kunne påvirke beslutninger i tråd med
sin egen politiske overbevisning. Av den grunn bør kommunen
tenke seg om to ganger før man setter en politiker med særskilt
politisk engasjement for selskapets virksomhet inn i styret. Denne
personen er kanskje en bedre representant i generalforsamlingen
(der politikken i større grad kan utøves) enn i styret (der politikk
absolutt ikke bør utøves).
Etablering av eierutvalg
Det er vår oppfatning at kommunestyret bør etablere et særskilt
tverrpolitisk utvalg med ansvar for oppfølging av kommunalt
eide selskaper. Utvalget bør ha få, men kompetente, medlemmer,
og bør ha ansvaret for å følge opp selskapets styre; herunder at
vedtekter følges, at pålegg fra generalforsamlingen følges, og at
kommunens risiko holdes på et akseptabelt nivå. Utvalget bør
forelegges saker knyttet til eieroppfølgingen til behandling før
sakene sendes til kommunestyret for endelig behandling. Utvalget
bør videre uttale seg før generalforsamlingen (kommunestyret
eller den generalforsamlingens myndighet delegeres til)
fatter vedtak. Utvalget må også til enhver tid ha i tankene at
virksomheten bør avvikles, om nødvendig. Beklageligvis ser vi ofte
at kommunen ikke evner å avslutte et selskap før tapene har blitt
betydelige.
Avsluttende kommentarer
Ovennevnte læringspunkter har det til felles at de alle søker å
gi en mer forutsigbar eierstyring slik at personlige forhold ved
kommunens representanter og/eller selskapets ledelse skal få
mindre betydning for kommunens evne som eier til å fange viktige
styringssignaler og fatte riktige beslutninger. Først og fremst
dreier dette seg om å gi bedre muligheter for å kunne si i fra tidlig
hvis ting bærer galt av sted, både for selskapets ledelse, styre,
politikere og kommunal ledelse, ved at alle har en felles kjent
norm å måle mot med hensyn til hva som er ”god” og ”dårlig”
styring.
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Sist men ikke minst anbefaler vi at det etableres et helhetlig
sett med styringsdokumenter. Kommunens eiermelding må
gjenspeile selskapets styringsdokumenter mht. strategi,
fullmakter, rapporteringsrutiner mv. Videre må det etableres en
konsernstyringsstruktur som sikrer samme kontroll for kommunen
i datterselskaper på samme måte som om all virksomhet skjer i
ett selskap.

”Kommunestyret bør etablere et særskilt
tverrpolitisk utvalg med ansvar for oppfølging
av kommunalt eide selskaper.”
SVEN-ERIK ANTONSEN
DIRECTOR, BDO

Videre vil vi si noe om rådmannens rolle i kommunalt eide
selskaper. Formelt har rådmannen ingen styringsrett og heller
ingen rolle knyttet til kommunalt eide selskaper. Dessverre ser
vi ofte at rådmannen distanserer seg helt og fullt fra selskapenes
drift og kommunestyrets oppfølging. Etter vår oppfatning er dette
helt feil. Rådmannen har et overordnet ansvar for kommunens
tjenester og aktivitet for øvrig. Vedkommende har også et
overordnet ansvar for økonomien. En rådmann som setter seg
selv på sidelinjen og ikke tar en aktiv rådgivende rolle ovenfor
kommunestyret, gjør etter vår vurdering ikke sin jobb godt nok.
Vedkommende bør se til at kommunestyret har god risikostyring
og god økonomistyring, og bør være en pådriver for å sikre at
dette er på plass. At rådmannen ikke har en direkte styringslinje
inn i selskapene, bør ikke være til hinder for at rådmannen
bør være en god veileder og rådgiver for selskapets eier;
kommunestyret.
Til slutt vil vi nevne at vi ser at kontrollutvalg ofte ikke er
oppmerksomme på bestemmelsen i KS’ anbefaling nr. 6:
”Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden utarbeide
en plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal
vedtas av kommunestyret. Det anbefales at planen angir
hvilke eierinteresser og selskaper som vil kunne være aktuelle
for kontroll, og i hvilken grad det er aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon.(…)”
Kontrollutvalget har en viktig funksjon i å initiere evaluering av
eierstyringen. Oppgaven bør ikke undervurderes, og bør på ingen
måte ses på som kun en ”rituell” periodisk øvelse. Kommunestyret
bør være bevisste på viktigheten av å benytte slike
gjennomganger på en god måte; ikke kun som et ”sjekkpunkt”,
men som læring.

MORTEN THUVE / SVEN-ERIK ANTONSEN
moth@bdo.no / sean@bdo.no
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HVORDAN BØR KOMMUNER OG
FYLKESKOMMUNER ORGANISERE
VERKTØYKASSEN PÅ HMSOMRÅDET?
Vi starter med å slå inn en åpen dør: Arbeidet med helsemiljø og sikkerhet er et arbeidsgiveransvar, og ledelsens rolle
må ikke forveksles med det faglige ansvaret ulike aktører har
i det daglige arbeidet. Norske kommuner og fylkeskommuner
har ulike verktøy for å bidra til et sunt og trygt arbeidsmiljø
for sine ansatte.
Vi har flere ganger sett at uklare roller og uklar begrepsbruk
er med på å forvirre diskusjoner og kan hindre at ledelsen får
tilgang til viktig informasjon. Dette er uheldig, og det er viktig
å avklare de ulike rollene for å sikre arbeidstakerne et best
mulig arbeidsmiljø – altså at lederne gjør jobben sin.

Vi har sett flere eksempler på at det ikke er etablert et funksjonelt
skille mellom systemrettet HMS-arbeid på virksomhetsnivå, og
oppfølging av helse-, miljø og sikkerhet på et individnivå. Et uklart
skille mellom aktørene på HMS-området kan, sammen med en til
tider misforstått begrepsbruk, bidra til usikkerhet i organisasjonen.
For å skape tydelige roller og trygghet for alle involverte, er
det vår anbefaling at kommuner og fylkeskommuner avklarer
de ulike rollene og deres oppgaveportefølje. Da er det viktig å
avklare tre sentrale begreper på HMS-området og deres relasjon
til bedriftshelsetjenesten: Sunne og trygge arbeidsforhold, fri og
uavhengig stilling og taushetsplikt.

Bedriftshelsetjenesten er et av lederens mange verktøy, ikke
en fristilt organisatorisk enhet
Den generelle samfunnsutviklingen og arbeidet med kommunereformen medfører endringer i kommunesektoren. Det naturlige
fokus i debatt og media er tjenesteproduksjonen, men også for
stabs- og støttefunksjoner er både innhold og roller i endring.
Gjennom våre prosjekter har vi flere ganger sett at det er utfordrende å få en hensiktsmessig organisering av HMS-funksjonen
og bedriftshelsetjenesten, i seg selv og i grensesnittet mot
personalavdelinger/HR-avdelinger.
Bedriftshelsetjeneste kan defineres som «en del av det forebyggende helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhetene
og derved som en del av arbeidsgivers ansvarsområde etter
Arbeidsmiljøloven». Mange virksomheter har gjennom årene
omdøpt og omorganisert sin bedriftshelsetjeneste til «HMSavdelinger». I denne utviklingen ligger en forventning om at
den tradisjonelle bedriftshelsetjenesten skal arbeide med helse,
miljø og sikkerhet. Den tradisjonelle personalavdelingen er også
i endring. Der hvor arbeidsoppgavene tidligere først og fremst
omfattet arbeidskontrakter og lønn, er det nå større forventninger
om å arbeide med utviklingsrettede oppgaver. Personalavdelingen
tar i dag et større ansvar for utvikling av arbeidsmiljøet, herunder
utvikling av medarbeiderskap og lederskap, enn tidligere.

Bedriftshelsetjenesten er et verktøy for å skape sunne og
trygge arbeidsforhold
Ansvaret for å skape et sunt og trygt arbeidsforhold i virksomheten ligger til arbeidsgiver og dermed ledelsen. Bedriftshelsetjenesten er ett av flere virkemidler for å oppnå dette, og bistår
ledelsen i dette arbeidet. Måten § 13-2 i forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning er utformet, tilsier at arbeidsgiver skal
sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår på ulike områder. Det er
fortsatt arbeidsgiver som har ansvaret.

”Vi starter med å slå inn en åpen dør:
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er et
arbeidsgiveransvar.”

Bedriftshelsetjenestens frie og uavhengige rolle er knyttet til
fagansvaret
Bedriftshelsetjeneste skal etter arbeidsmiljøloven en ha en
«fri og uavhengig rolle» i arbeidsmiljøspørsmål. Ofte ser vi at
dette begrepet fylles med ulikt innhold både innad i, og på tvers
av, kommuner og fylkeskommuner. Den frie og uavhengige
stillingen skal forstås som at bedriftshelsetjenesten utelukkende
skal ta faglige hensyn i utøvelsen av sine oppgaver og være
faglig uavhengig av alle parter i saker vedrørende arbeidsmiljø.
Dette medfører at bedriftshelsetjenesten ikke kan pålegges å gi
anbefalinger som strider mot det faglige hensynet.
Helsepersonell = Alminnelig taushetsplikt ≠ Rollen som
sakkyndig
Bedriftshelsetjenesten skal primært arbeide forebyggende.
Selv om det ikke foreligger en behandlingssituasjon, kan
bedriftshelsetjenesten likevel til tider motta informasjon om
enkeltindividers helse. Helsepersonell i bedriftshelsetjenesten
er underlagt alminnelig taushetsplikt, jf. lov om helsepersonell,

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

og arbeidstakere har samme rettigheter i forhold til bedriftshelsepersonell som etter pasientrettighetsloven. Det innebærer
blant annet at bedriftshelsetjenestepersonell har taushetsplikt.
Lov om helsepersonell tilsier at informasjon kan videreformidles
ved samtykke, eller dersom informanten anonymiseres. Det
er således anledning for personell i bedriftshelsetjenesten å
gi informasjon om arbeidsmiljø videre til arbeidsgiver dersom
gitte vilkår er oppfylt. Dette kan værer relevant der det er en
sammenheng mellom helseutfordringer og arbeidsmiljøet.
Tilfeller der helsepersonell opptrer som sakkyndig på vegne av
oppdragsgiver (arbeidsgiver), er unntatt fra taushetsplikten. Det er
kanskje her vi oftest ser utfordringene. Rollen som sakkyndig står
i relasjon til taushetsplikten i et motsetningsforhold til tilfeller der
det ytes helsehjelp til arbeidstaker. Det er derfor viktig å avklare
når bedriftshelsetjenesten opptrer som sakkyndig.
Det er rollen i det enkelte oppdrag, ikke profesjonen, som
er avgjørende for hvorvidt taushetsplikten skal gjelde.
Bedriftshelsetjenesten antas å opptre som sakkyndig i alle tilfeller
der den ikke yter helsehjelp til arbeidstakere. Det er dermed slik
at bedriftshelsetjenesten i kommuner og fylkeskommuner som
oftest ikke vil være underlagt den alminnelige taushetsplikten
etter lov om helsepersonell.
Videre ser vi at bedriftshelsetjenesten ikke sjelden henviser
til sin frie og uavhengige rolle, og blander dette sammen med
både taushetsplikten og sin rolle som sakkyndig. Eksempler på
dette er der bedriftshelsetjenesten, under rollen som HMSavdeling, utfører egne utrednings- og utviklingsoppdrag innenfor
arbeidsmiljø uten å informere ledelsen om innholdet i dette
arbeidet. Bedriftshelsetjenesten trår da ut over sitt selvstendige
ansvar og inn i ledelsens HMS-ansvar, og misbruker i tillegg
begrepene fri og avhengig i kombinasjon med taushetsplikt.
Normalt vil denne delen av HMS-arbeidet også være noe som
tilligger HR-avdelingens ansvarsområde; å bidra med verktøy til å
utvikle gode ledere og godt arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten
trår ikke da bare over i ledernes ansvarsområder, men skaper også
usikkerhet i forhold til HR-avdelingens rolle som lederstøtte for
linjeledelsen.
Ikke glem linjeledelsen!
Det er linjeledelsen som sitter med arbeidsgiveransvaret, og da
også ansvaret for arbeidsmiljøet. Normalt vil det være (fylkes)
rådmannen som er ansvarlig for å definere oppgavene og
organiseringen innenfor HMS-arbeidet. Vi mener HR-avdelingen
bør ha det helhetlige ansvaret for å legge til rette for arbeidsgivers
forvaltning av menneskelige ressurser. Dette innebærer også
ansvar for alt HR-arbeid knyttet til nærvær- og sykefravær, lederog medarbeiderutvikling mv.
Kravene til systematisk HMS-arbeid omfatter krav til det fysiske,
organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet. Kommuner og
fylkeskommuner har etablert en rekke tiltak som skal bidra til
å oppfylle målet om sunne og trygge arbeidsforhold, herunder
varslingsordning, avvikssystem og sykefraværsoppfølging.
Dette er linjeledelsens ansvar og kan ikke trekkes ut og legges
til en stabs- eller støttefunksjon. Men flere støttefunksjoner,
herunder HR-avdelingen og evt. en HMS avdeling, bør bidra til at
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ledelsen lykkes i det systematiske HMS-arbeidet. I tillegg er det
etablert formelle funksjoner som også skal bidra til godt HMSarbeid, eksempelvis arbeidsmiljøutvalg (AMU), verneombud og
tillitsmannsapparatet. Dette er viktige kanaler for å gi ledelsen
innsikt i arbeidsmiljøet. Tilrettelegging for og oppfølging av disse
funksjonene er også ledelsens ansvar.
Bedriftshelsetjenesten er en rådgivende funksjon for ledelsen,
normalt innenfor individrettet arbeid. Dette følger av
bedriftshelsetjenestens lovfestede og forskriftsfestede rolle
i arbeidet med å bistå ledelsen i utvikling av et sunt og trygt
arbeidsmiljø. Mens bedriftshelsetjenesten gir faglig velbegrunnede
råd, er det ledelsen som fatter beslutninger på selvstendig
grunnlag innenfor HMS-arbeidet. Gode bestillinger er et
suksesskriterium for å få mest mulig ut av et kompetansemiljø
som bedriftshelsetjenesten. Oppdragene bør gjennomføres
like profesjonelt som om tjenesten var kjøpt fra en ekstern
leverandør og bedriftshelsetjenesten bør derfor rendyrkes
og organiseres separat. Ved å arbeide oppdragsbasert og på
bestilling, får bedriftshelsetjenesten en tydelig servicefunksjon.
Det vil være sentralt å etablere retningslinjer for hvordan
bestillinger skal skje, og hvem som har mulighet til å bestille
dem. Vi mener Bedriftshelsetjenesten for øvrig ikke bør drive med
utviklingsarbeid innenfor arbeidsmiljø. I den grad kommunen
ønsker å etablere støttefunksjon for ledelsen i deres arbeid med
arbeidsmiljø, bør dette etableres som et fagmiljø i HR-avdelingen.
Det er mulig dette er en brannfakkel i de kommuner som har
utviklet større og faglig gode HMS-avdelinger i tilknytning til
bedriftshelsetjenesten. Like fullt er vi overbevist om at rene
ansvarslinjer er å foretrekke innenfor et så viktig felt som
arbeidsmiljø. Ingen er tjent med at HR-avdelingen, og i verste fall
lederne, setter seg selv i baksetet i utviklingen av arbeidsmiljøet,
fordi man har en fremoverlent og ambisiøs HMS-avdeling
og bedriftshelsetjeneste. Kunsten er samtidig å ivareta deres
entusiasme men i en tydeligere organisatorisk kontekst.

ESPEN LØGE GOKSØYR / MORTEN THUVE
elgo@bdo.no / moth@bdo.no
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VERDIBEVARENDE VEDLIKEHOLD
Offentlig sektor eier og forvalter en eiendomsmasse som
representerer milliardverdier og utgjør en vesentlig del av den
nasjonale formuen og totale eiendomsmassen i Norge. Av en
total yrkesbyggmasse på om lag 130 millioner kvadratmeter
forvalter statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor
henholdsvis 14, 5 og 25 millioner kvadratmeter1. Med en
gjennomsnittlig forutsatt normalinnsats for verdibevarende
vedlikehold på kr 2002 per kvadratmeter, representerer

dette en årlig vedlikeholdsinnsats på 8,8 milliarder kroner,
og representerer en formidabel kapitalinnsats som vi er i
tvil om de finansielle rammebetingelsene for de offentlige
virksomhetene er i stand til å håndtere. Verdibevarende
vedlikehold er en kostnad som skaper verdier. Denne
artikkelen tar for seg kort hva som ligger i begrepet
verdibevarende vedlikehold og hvorfor vi mener det er så
viktig for både verdiskapningen og tjenesteproduksjonen i
offentlig sektor.
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Hvordan har bygningene det? Store investeringer, men for
lav vedlikeholdsinnsats for å sikre verdibevaring.
Dagens tilstand på offentlige bygg kan grovt sett deles i
tre: 1/3 har god eller tilfredsstillende tilstand, 1/3 er delvis
utilfredsstillende med behov for korrigerende tiltak og 1/3 er
i dårlig stand med store behov for tekniske oppgraderinger.
Den arealvektede gjennomsnittsalderen for kommunale
og fylkeskommunale bygg er om lag 35 år. Uten vesentlig
vedlikeholdsinnsats gir dette store behov for rehabiliteringer
og oppgraderinger3. I den senere tiden har det vært en rekke
medieoppslag og utredninger rundt offentlig vedlikeholdsetterslep
og verdiforringelse med fokus på konsekvenser i forhold til helse,
miljø og sikkerhet i tillegg til forringet tjenesteproduksjon og
egnethet for virksomhetene.
De gode nyhetene er at det de siste årene har vært gjennomført
store investeringsprogrammer for å lukke eksisterende
vedlikeholdsetterslep. En omfattende undersøkelse4 av
tilstanden for kommunale bygg fra 2008 estimerte et samlet

etterslep på 142 milliarder (2008-kroner), en tilsvarende
undersøkelse fra Multiconsult i 2013 estimerer etterslepet
til 124 milliarder (2013-kroner). Samtidig konstateres det at
dagens vedlikeholdsinnsats er lavere enn i 2008 og vesentlig
under nivået for verdibevarende vedlikehold. I KS-rapporten
«Kommunal eiendomsmasse: Store investeringer og mindre
vedlikeholdsetterslep» estimeres det at kommunale aktører i
gjennomsnitt benyttet kr 82 per kvadratmeter på vedlikehold
i 2012. Dette er under halvparten av nivået for verdibevarende
vedlikehold. Samtidig som man benytter milliarder for å betale for
gamle synder og lukke eksisterende vedlikeholdsetterslep, ser man
bort fra at man er i ferd med å bygge opp et nytt og enda større
etterslep i den øvrige eiendomsmassen.
Hva er verdibevarende vedlikehold?
Vedlikehold er per definisjon den innsats som kreves for å
opprettholde en bygning på dens opprinnelige, eller et nærmere
fastsatt kvalitetsnivå. Et verdibevarende vedlikehold innebærer en
utvikling av standard over tid på grunn av utskiftninger og endring
i krav, funksjonaliteten vil være uendret.

Figuren nedenfor illustrerer forskjellige begreper i sammenheng med vedlikehold: Kilde: Multiconsult (2012)

Standard
Funksjonalitet

Verdiøkende

3

Verdibevarende
vedlikehold
Utvikling

2
Vedlikeholdsetterslep
1

Forebyggende
vedlikehold

Utskiftning

Akseptnivå
Periodisk
vedlikehold

Tid
3 - Bærekraftig utbygging: utvikling av standard og funksjonalitet over tid
2 – Verdibevarende vedlikehold: Utvikling av standard over tid pga utskiftninger. Uendret funksjonalitet
1 – Utgangspunkt: Standard og funksjonalitet på oppføringstidspunkt (Vernede bygninger)

Estimert av Multiconsult (2012)
BDO forutsetning basert på gjennomsnitts FDV nøkkeltall fra LCCWeb og Holte Byggsafe, 2014-kroner
3)
Estimert av Multiconsult (2012)
4)
«Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» av Multiconsult og PwC
1)

2)
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Dersom og når en virksomhet forsømmer sitt vedlikehold, vil
dette være reflektert i lavere vedlikeholdskostnader, noe som i
regnskapsmessig forstand bidrar til å øke årsresultatet. I reelle
økonomiske termer medfører imidlertid forsømt vedlikehold
en kostnad som overstiger ressursbesparelsen; det oppstår en
forfallskostnad som ikke umiddelbart reflekteres i den kommunale
virksomhetens balanse.
Forfallskostnaden er en funksjon av en eventuell negativ differanse
mellom normkostnader for verdibevarende vedlikehold og den
faktiske ressursinnsatsen. Forfallskostnaden pådras årlig og
avleirer seg som et vedlikeholdsetterslep, som representerer
en negativ eiendomsverdi. Uttrykt på en annen måte utgjør
forfallskostnaden den del av et verdifall – eller påfølgende
kostnader til rehabilitering – som kunne vært unngått ved en
optimalisert vedlikeholdsstyring.

Forfallskostnader opptrer som en potensiell kostnad fordi det
i et livsløpsperspektiv normalt er mer kostbart å ta igjen et
vedlikeholdsetterslep (eller la eiendommene stå forfalne og
uegnet til tjenesteproduksjon), enn å utføre et planmessig og
delvis preventivt vedlikehold etter hvert som behovet oppstår.
Dette innebærer en forutsetning om at vedlikehold gir positiv
avkastning.
Denne negative avkastningen på følgeskader og unødvendige
utskiftninger som følge av for lav vedlikeholdsinnsats, ender
opp med å koste fellesskapet vesentlige merkostnader i form av
verdiforringelse av den offentlige eiendomsmassen, for ikke å
snakke om fall i kvaliteten på tjenesteproduksjonen som følge
av at dårlige vedlikeholdte bygninger ikke lenger kan benyttes til
formålet.

Figuren nedenfor illustrerer kostnadsutviklingen som følge av forsømt vedlikehold:

Kostnadsutvikling som følge av
utsettelse av vedlikehold/reparasjoner

Kostnad

Følgeskader

Følgeskader
Mindre
reperasjoner
Preventivt
vedlikehold

Preventivt
vedlikehold

Tilstandsgrad 0

Tilstandsgrad 1

Utskiftning
Store reparasjoner

Tilstandsgrad 2

Tid/utsettelse

Tilstandsgrad 3

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

BDO INNSIKT 103

”Offentlig eiendomsforvaltning har større utfordringer enn privat eiendomsforvaltning
fordi private aktører kun har ett formål med eiendomsforvaltningen; å maksimere eiernes
overskudd. Offentlig forvaltning må i stor grad avveie vedlikeholdsinnsats opp mot den
øvrige tjenesteproduksjonen.”
JOHN GIÆVER
SENIOR MANAGER, BDO

Hva kan man gjøre for å unngå dette?
Ha en eiendoms- og vedlikeholdsstrategi. Offentlig
eiendomsforvaltning er kompleks og har større utfordringer
enn privat eiendomsforvaltning. Dette skyldes at private
aktører kun har ett formål med eiendomsforvaltningen; å
maksimere eiernes overskudd. Offentlig forvaltning må i

stor grad avveie vedlikeholdsinnsats opp mot den øvrige
produksjonen av tjenester. De offentlige virksomhetene, som
har eiendomsforvaltning som ansvarsområde, må ha et aktivt
forhold til disse problemstillingene. Dersom man ikke har en god
vedlikeholdsstrategi risikerer man:

Manglende strategi

Manglende
vedlikeholdsplan
vedlikeholds

Lite
planmessig
vedlikehold

Akkumulert
etterslep

Dårlig
kapitalforvaltning

Ingen referanse

Saldering av
vedlikehold

“Brannslukking”

Følgeskader

Verdiforringelse

I tillegg til utfordringene med operasjonelle rammebetingelser
og manglende tradisjon for å utvikle eiendomsstrategi, tror
vi flere offentlige eiendomsforvaltere opplever budsjettstyrt
eiendomsforvaltning som en utfordring, med den konsekvens at
løpende vedlikehold blir en salderingspost.
Et eksempel fra virkeligheten er en kommunal eiendomsaktør
som selv har definert en normalinnsats for forvaltning, drift
og vedlikehold på om lag kr 500 per kvadratmeter. Det
faktiske forbruket de siste fem årene var imidlertid kr 380 per
kvadratmeter. Differansen ble «saldert» mot vedlikehold. Med kr
200 som normalinnsats for vedlikehold medfører dette en residual
på kun kr 80 per kvadratmeter. Når virksomheten får krav om
økte overføringer til andre kommunale områder, medfører dette
en ytterligere saldering mot vedlikeholdsinnsatsen. En reduksjon
på 10% av total forvaltning-, drift- og vedlikeholdsinnsats ville i
dette tilfellet medført en halvering av vedlikeholdsinnsatsen fra
kr 80 til om lag kr 40 per kvadratmeter. Dette tilsvarer om lag

21% av den verdibevarende normen, og medfører antagelig til et
vesentlig vedlikeholdsetterslep med følgeskader og merkostnader.
De gode nyhetene er at dette er et område flere og flere
kommunale virksomheter får øynene opp for. Eiendomsreformen
som ble gjennomført i Oslo kommune, er et godt eksempel på
en positiv utvikling hvor all kommunal eiendomsforvaltning og
utvikling har blitt skilt ut i egne kommunale foretak. Vi mener
dette i stor grad har bidratt til en profesjonalisering i utvikling
og gjennomføring av eiendomsstrategi, og med reduksjon
av vedlikeholdsetterslepet som konsekvens. Samtidig ser vi
at Oslo kommune opplever de samme utfordringene rundt
budsjettstyring og uforutsigbarhet i rammebetingelsene for å
drive verdibevarende vedlikehold.

JOHN GIÆVER
jogi@bdo.no
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KAPASITETSBEVARENDE
OPPGRADERINGER AV BYGG

Økte krav til inneklima, brannforebygging og universell
utforming gjør at investeringsbehovet er stort, og betydelig
større enn vedlikeholdsetterslepet. Mange av disse
investeringene er tiltak som ikke gir kapasitetsøkninger,
men som likevel er nødvendige for å beholde kapasitet.
Alternativet kan være at Arbeidstilsynet truer med å stenge
på grunn av brudd på arbeidsmiljøloven, altså stenge skoler
og stenge sykehjem. Investeringer til utviklingskostnader vil
konkurrere med bevilgninger til nybygg og rehabiliteringer.
Men alt er viktig.
FDV-kostnader fra før, men nå også utviklingskostnader
Kommunene er i varierende grad konkrete på fastsetting av mål
for eiendomsforvaltningen. Likevel gir noen kommuner føringer i
retning av at man skal drive eiendommene kostnadseffektivt og
opprettholde realverdiene. I dette ligger mer enn å vedlikeholde
byggene. Kostnadseffektiv drift omfatter i tillegg til vedlikehold
også drift, forvaltning, utfasing og utvikling av eiendommene,
også omtalt som FDVU-kostnader. Disse kostnadene skal gjerne
ses i et livsløpsperspektiv, dvs. at kostnadseffektivitet betyr at
kostnadene til FDVU optimaliseres i et livsløpsperspektiv slik at
målene med eiendomsforvaltningen nås.
Det er oftest fokus på formålsbyggenes vedlikeholdsetterslep.
I det ligger at byggene ikke har hatt et vedlikehold som sikrer
funksjonalitet i byggets levetid; er skolebygget ment å brukes i
40 år, som er regulatorisk avskrivningstid, må bygget vedlikeholdes i hele denne perioden. I et byggs levetid skjer det imidlertid
endringer i kravene til bygg, så som krav til universell utforming,
krav til brannsikkerhet, krav til inneklima og økte tekniske krav
for øvrig. Slike nye krav må dekkes opp gjennom utvikling av
byggene, altså at standarden må bli bedre enn det som var
opprinnelig. Dette omfattes av begrepet utviklingskostnader. Å
imøtekomme slike nye krav kan økonomisk sett være like kostbart
som å dekke opp for vedlikeholdsetterslepet. Eksempelvis var
vedlikeholdsetterslepet i Osloskolene på ca. 5 milliarder omkring
2008, men som i 2015 er redusert til godt under milliarden.
Imidlertid er utviklingsbehovet stipulert til det dobbelte av hva
vedlikeholdsetterslepet den gang var.

Nedenfor vises en figur over sammenhengen mellom begrepene i
et tilstandsperspektiv:
Nytt krav til funksjonalitet;
f.eks. lovpålagt inneklima

Oppfyller ikke
lenger krav til
funksjonalitet

Krav til funksjonalitet
Redusert
tilstand

Byggeår
Tilstand

10 år senere
Utskiftningsbehov/vedlikeholdsetterslep

20 år senere
Utviklingsbehov

Figur: Forenklet illustrasjon av hvordan utskiftnings- og utviklingskostnader
oppstår over tid som følge av endrede krav fra offentlige myndigheter.

Figuren illustrerer at det er en gitt funksjonalitet på et bygg
ved byggestart, men at tilstanden over tid blir redusert som
følge av utskiftingsbehov og vedlikeholdsetterslep. Enda
senere skjer det også endringer i funksjonelle krav, og det
skapes et utviklingsbehov. Kvaliteten på byggene er således
påvirket av alle disse faktorene.
Bærekraftig utvikling inkluderer utviklingskostnader
Ifølge objektive kriterier gitt av et offentlig utredningsutvalg
for god eiendomsforvaltning (NOU 2004:22), er det på
sikt økonomisk lønnsomt å drive godt verdibevarende
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”Driftsbevilgninger til FDV er krevende nok,
men ikke tilstrekkelig i et livsløpsperspektiv.
FDV for utviklingskostnader må også med,
og inkluderes i kostnadsdekkende leie.”
JOHN GIÆVER
SENIOR MANAGER, BDO

vedlikehold. I tillegg må kommunene drive målrettet utvikling av
eiendommens kvaliteter. Bærekraftig utvikling vil således være å
vedlikeholde eiendommer slik at byggenes levetid opprettholdes,
samtidig som man utvikler eiendommene i samsvar med
offentlige krav og mål gitt av overordnet myndighet.
Et spørsmålet er om utviklingstiltak, som følger av nye krav
og standarder, er å ivareta eiendommenes realverdi, eller om
dette er verdiøkende tiltak? I teorien vil det som defineres som
utviklingstiltak alltid føre til en økning i eiendommens realverdi.
Likevel kan det argumenteres for at eiendom som ikke lenger
kan benyttes til sitt tiltenkte formål grunnet nye offentlige
krav og forskrifter, får redusert realverdi dersom det ikke
gjennomføres utviklingstiltak. Et eksempel kan være at en skole
må stenges grunnet for dårlig inneklima som følge av nye krav i
arbeidsmiljøloven. Et utviklingstiltak, som omfatter oppgradering
eller utskiftning av ventilasjonssystemene, vil da kunne
karakteriseres som et tiltak for å ivareta eiendommens realverdi,
selv om det samtidig vil være verdiøkende.
Bevilgning til utviklingskostnader med makt
Utviklingskostnader «kjemper» om bevilgninger, særlig mot
de som er knyttet til nybygg og rehabiliteringer. Begge de
sistnevnte gir vanligvis kapasitetsøkninger; det skapes flere
elevplasser. Utviklingskostnader er «bare» kapasitetsbevarende;
det skapes ikke flere elevplasser. Likevel er disse like viktige
som de førstnevnte; Arbeidstilsynet kan stenge skoler som ikke
oppfyller nye krav til for eksempel inneklima. I så tilfelle står
kommunen i fare for å miste elevplasser. Derfor er bevilgninger
til kapasitetsbevarende tiltak like viktige som bevilgninger til
kapasitetsøkende tiltak.
Er utviklingskostnader investeringer?
Ordinært vedlikehold regnskapsføres i driftsregnskapet, mens
påkostninger regnskapsføres i investeringsregnskapet. Dersom
et vedlikehold (også vedlikeholdsetterslep) blir betydelig, og det
får status som rehabilitering, vil vurderingen ofte bli investering.
I utgangspunktet er utsatt vedlikehold fortsatt vedlikehold,
dvs. driftsutgift. Men dersom rehabiliteringen gir eiendelen en
vesentlig lengre økonomisk levetid, eller dersom vesentlige deler

”Bevilgninger til kapasitetsbevaring er like
viktig som bevilgning til kapasitetsøkning.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

av en eiendel blir skiftet ut og eiendelen framtrer som nyere, kan
rehabiliteringen anses som investering.
Ifølge Norsk Standard er utviklingskostnader konkretisert
med utskifting av bygningsdeler/systemer av bygningsdeler
(eksempelvis utskifting av ventilasjonsanlegg) og tiltak som
gjennomføres på bakgrunn av brukernes endrede behov eller
lovpålagte krav, eksempelvis ombygging for å tilfredsstille
universell utforming. Sentralt i denne sammenhengen er at den
største delen av utviklingsbehovet skyldes nye regulatoriske krav,
særlig krav til inneklima. I den ovenfor refererte NOUen er dette
kommentert slik:
Når det innføres strengere krav til en eiendel i lov eller forskrift
og dette medfører offentlig pålegg om at eksisterende eiendel
må fornyes eller forbedres, skal utgifter i denne forbindelse
klassifiseres som investering dersom de er vesentlige.
Look to Oslo!
Oslo kommune har vedtatt krevende mål for eiendomsforvaltningen, herunder å utvikle, drifte, vedlikeholde og rehabilitere
eiendommene. For skolesektorens vedkommende må den stilles
i stand til å ivareta realverdiene og drive kostnadseffektivt ved at
det blir gitt nødvendige investeringsbevilgninger. I økonomiplanen
for 2016 – 2019 ble det gitt nye bevilgninger på til sammen 1,9
milliarder til å dekke utviklingskostnader. Den «årlige bevilgningen» til rehabiliteringer ble noe redusert. Likevel har man på
politisk hånd tatt konsekvensen av de ambisiøse målsettingene
som bystyret hadde vedtatt.

ØYVIND SUNDE / JOHN GIÆVER
oysu@bdo.no / jogi@bdo.no

OPERASJONELL
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FULLMAKTER OG
INTERNKONTROLL
En fullmaktsstruktur handler om mer enn hvem som
kan undertegne kontrakter og hvem som har tilgang til
nettbanken. Fullmaktssystemet er en del av virksomhetens
interne kontrolltiltak. I denne artikkelen skal vi gi en
oversikt over de elementer som må dekkes i et effektivt
fullmaktssystem.
Har din virksomhet et bevisst forhold til sitt fullmaktsystem?
Et fullstendig fullmaktssystem består av mer enn formelle
fullmakter. Fullmaktene må knyttes sammen med virksomhetens
risiko, ledelsesnærhet og etablert intern kontroll med
arbeidsdeling, rutiner og tilgangsbegrensninger i systemer.
Fullmakter består også av mye mer enn beløpsgrenser
knyttet til innkjøp. Få virksomheter har et bevisst forhold
til hvordan fullmaktssystemet virker inn på virksomhetens
utvikling. Man kan se til noen av de siste årenes mediasaker Holmenkollutbyggingen, Terra-saken, Sykehushotellsaken og
Murud-saken er eksempler der helheten i kontrollstrukturen har
sviktet, selv om formelle fullmakter kanskje var på plass. Noen av
spørsmålene vi oppfordrer virksomhetens styre og ledelse å stille
seg selv, er:
–– Hvordan unngå at det tas beslutninger som påvirker
virksomhetens omdømme, inntekter, kostnader og/eller
prioriteringer på en måte som ikke er tråd med virksomhetens
operative og strategiske mål?
–– Er det sammenheng mellom risikovurderingen og besluttet
risikoprofil, strategi, budsjetter, stillingsinstrukser, fullmakter og
tilgangsbegrensninger i IT-systemene?

–– Har bedriften definert klart og tydelig hvem i organisasjonen
som har hvilke fullmakter innenfor ulike virksomhetsområder,
herunder hvilke begrensninger som gjelder? Følges dette opp i
systemer og arbeidsrutiner?
–– Er fullmaktsgrensene kun knyttet mot beløp, eller reflekteres
også risiko? Hva avgjør for eksempel hvilke kunder som velges
og hvilke vilkår den enkelte kunde innvilges?
–– Har styret i din virksomhet vedtatt i sammenheng en
risikopolicy, fullmaktspolicy og fullmaktsmatrise?
At styret og administrerende director i en virksomhet sitter
med ansvaret for alle disposisjoner som til enhver tid foretas i
virksomheten, er hevet over all tvil. Ansvar kan ikke delegeres,
men fullmakter til å iverksette styrets beslutninger delegeres til
daglig leder, og daglig leder skal sørge for å organisere utførelsen.
Det er således også daglig leders ansvar å sikre et tilstrekkelig
fullmaktssystem, og det er styrets ansvar å påse at dette er
etablert. Hva som er et tilstrekkelig fullmaktssystem, må utledes
av virksomhetens strategi og risikoprofil. Dette må styret og
daglig leder ha et bevisst forhold til.
Det overordnede målet
Det er viktig at virksomheten har et fullmakts- og kontrollsystem
som sikrer best mulig forvaltning av virksomhetens verdier. Det
er påkrevet å etablere en formell og en uformell arbeidsdeling
som sikrer en tilfredsstillende kontroll av beslutninger som har en
økonomisk konsekvens.
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Vi snakker om å kvalitetssikre beslutninger slik at man reduserer
risikoen for:
• Tapte inntekter, tapt omdømme, tapt konkurransekraft
• Økte kostnader
• Manglende likviditet
• Ulønnsom prioritering av investeringer
• Ulønnsom finans- og likviditetsforvaltning

• Fullmaktsområder; investeringer, plasseringer, personal,
innkjøp, salg mv.
• Fullmaktskategorier; avtaleinngåelser, omposteringer,
avstemming, anvisning mv.
• Fullmaktsbegrensninger; innenfor/utenfor strategisk
satsningsområde, ansvarsområde, geografi, budsjett mv.
• Terskelverdier; beløpsgrense, risikogrense, kundekategori,
personalkategori (ved lønn/ansettelse) mv.

• Misligheter
• Lovbrudd
Et godt fungerende fullmaktssystem skal øke sannsynligheten for
at de etablerte kontrollene fanger opp uønskede hendelser.
Hva ligger så i de enkelte elementene som er beskrevet over?
Ulike virksomheter løser dette forskjellig, men vi ser i de mest
velfungerende fullmaktssystemene at følgende elementer dekkes:
• Fullmaktspolicy som beskriver de overordnede retningslinjene
for fullmaktssystemet, fullmaktsadministrative bestemmelser,
fullmaktsnivåene i virksomheten, beskrivelse av planprosessens
(budsjett, strategi) stilling i fullmaktshierarkiet og viktige
prinsippavklaringer.
• En risikopolicy med risikovurdering knyttet til de enkelte
fullmaktsområdene, og som legger føringer for hvilket nivå
fullmaktene skal ligge på i organisasjonen, og hvilke kriterier
som skal gjelde for fullmakten.
• Økonomirutiner som beskriver krav til arbeidsdeling i de ulike
økonomiprosessene. Dette vil påvirker nødvendig fullmaktsnivå
og fullmaktskriterier.
• Fullmaktsmatrise som beskriver alle fullmaktene i en matrise,
der den ene dimensjonen er fullmaktsområdet (innkjøp,
salg, investeringer osv.) og den andre er fullmaktsnivåene
(konsernstyret, konsernledelsen, selskapsstyret,
selskapsledelsen osv.).
• Organisasjonskart, lederavtaler/stillingsinstrukser som angir
hvilke ansvarsområder den bemyndigede forutsettes å utøve
sine fullmakter innenfor.
• Budsjetter og strategi/virksomhetsplaner som beskriver
hvilke grenser en fullmaktshaver kan bevege seg innenfor.
Disposisjoner som bryter med strategien eller ikke har
budsjettdekning, vil normalt være utenfor en persons
fullmaktsområde.
Hvilke delelementer består en fullmakt av?
Fullmakter bør konkretiseres og formaliseres. Innenfor alle
områder hvor beslutninger, eller manglende sådanne, er egnet til å
påføre organisasjonen en forpliktelse eller binde knappe ressurser,
bør ansvar og myndighet konkretiseres.
Fullmaktene bør inneholde følgende delelementer:
• Fullmaktsnivå; konsernstyret, konsernledelsen, selskapsstyret,
selskapsledelsen osv.

”Spesielt vil vi fremheve at en av de aller
største risikoene for brudd på fullmakter er
uklar eller mangelfull strategi.”
MORTEN THUVE
LEDER OFFENTLIG SEKTOR, BDO

Spesielt personer i stillinger som innebærer stor grad av forhandlingsposisjon, for eksempel innkjøpere, forretningsutviklere
og selgere, gjerne over landegrenser, vil kunne utvikle egne
grenser for hva som er ”riktig og galt”, og dette kan utvikle seg
over tid. Terra-saken synes å være av en slik karakter. Andre saker,
for eksempel korrupsjonssaker, er ofte av tilsvarende karakter. En
tydelig og godt beskrevet strategi vil derfor etter vår oppfatning
være avgjørende for et velfungerende fullmaktssystem. Strategien
bør suppleres med etikkreglement, forhandlingsreglement mv.
der dette anses relevant. Viktigheten av slike styringsdokumenter
bør ikke undervurderes.
Forankring og oppfølging er avgjørende
Skal et fullmaktssystem fungere, må det være forankret i
ledelsen, satt i et system, og kommunisert og forstått av hele
organisasjonen. Ansvar for administrasjon og vedlikehold
av systemet må være angitt. Rutiner som sikrer løpende
kvalitetssikring må være etablert. Det er viktig at informasjon
om hvem som til enhver tid innehar hvilke fullmakter, er kjent
i organisasjonen. Hvordan fullmakter skal tildeles og kan
videredelegeres, må også avklares. Videre må det beskrives
hvilke fullmaktsnivåer som finnes i organisasjonen: Lavere nivåer
innstiller, høyere nivåer beslutter. Hvilket nivå i organisasjonen
gjelder dette? Slike forhold må beskrives i en fullmaktspolicy som
er kjent for alle ledere og mellomledere i virksomheten.
Intern kontroll består av mye mer enn fullmakter. Kontroller som
avstemminger, logging, arbeidsdeling, tilgangsbegrensninger
med mer er eksempler på kontrolltiltak. Det må være klart
for alle at det er den enkelte leders ansvar å etablere et sett
med kontrolltiltak som samsvarer med risikoprofilen og de
fullmakter som er tildelt dennes ansvarsområde. Uten tilhørende
kontrolltiltak, har fullmakter mindre verdi. Ledelsen bør således
beskrive fullstendigheten av den interne kontrollen i for eksempel
en intern kontroll policy. Ovennevnte fullmaktspolicy vil således
være en del av denne. Intern kontroll policy bør omhandle lederes
og mellomlederes ansvar for å utforme og følge opp den interne
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Fullmaktsområde

Fullmaktskategori

Fullmaktsutstedelse

Rett til å delegere fullmakt

Budsjett

Godkjenne budsjett
Godkjenne utover vedtatte rammer

Omdisponere

Personal

Ansette
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Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 4

Styre

Adm. dir

Avd. leder

Særskilt for
regnskapssjef

Særskilt for
regnskapsmedarbeider

Alle
ansatte

Vedta retningslinjer

Maks ett ledd innenfor
styregodkjente
fullmakter

Godkjenne
Alle saker som medfører
vesentlige overskridelser
på investeringer

Øvrige forhold delegert
fra styret iht. instruks

Omdisponeringer
mellom drift og
investeringer

Ubegrenset innenfor
driftsbud. og invest.bud.

Innenfor x% av rammen
med unntak av lønn og
ansettelser

Adm. dir.

Innstille avd. ledere

Godkjenne

Innstille
Godkjenne nivå 4

For adm. dir. og
avd. ledere

Instille avd. ledere
Godkjenner nivå 4

Personalansvarlige
innstiller

Styreleder for adm. dir.

Avd. ledere

Nivå 4

Foreta oppsigelse / Avskjed (note 2)

Adm. dir.

Øvrige nivåer

Godkjenne reiseoppgjør, overtid og fleksitid

Adm. dir.

Avd. ledere

Godkjenne lønnsrammer
Godkjenne lønn innenfor rammer
Godkjenne andre lønnsgoder (permisjoner,
forsikringer, etc.) (note 1)

Innstille

Personalansvarlige
godkjenner

Eksempel på et lite utdrag av en (nøytralisert) fullmaktsmatrise

kontrollen, samt forventede etablerte kontrolltiltak; såkalte
”nøkkelkontroller” og målsettingene med disse; hvilken risiko
nøkkelkontrollene demmer opp for.
Et helhetlig fullmaktssystem med gode rutiner gir i seg selv
ingen garanti for god internkontroll. Det vil alltid være fare
for menneskelige feil, misforståelser av instrukser eller bevisst
omgåelse/utnyttelse av fullmakter. Skal systemet fungere etter
sin hensikt, er det viktig at det også følges opp med stikkprøver,
og at det er ”takhøyde” for å ta opp forhold som avdekkes slik at
mulig svikt i kontrollrutinene avdekkes når ansatte er kjent med
og opplever svikt.
Kost/nytte må alltid vurderes når kontroller skal etableres. Mange
virksomheter har således etablert en intern revisjonsfunksjon
eller controller med særskilt fokus og ansvar for oppfølging av
den interne kontrollen i virksomheten. Videre bør linjeledere og
mellomledere gjennomføre egenkontroll av internkontrollen
innenfor sitt ansvarsområde.
Til slutt bør også styret gjennomføre en periodisk evaluering av
internkontrollen, gjerne basert på innrapporterte egenkontroller,
opplevde hendelser og/eller internrevisors oppsummeringer.

Test din virksomhet
(listen er ikke ment å være fullstendig)
Har din virksomhet etablert kontrollrutiner som sikrer at:
–– Det kun gjennomføres prioriterte og lønnsomme investeringer?
–– Det ikke inngås salgskontrakter utenfor omforente
satsningsområder?
–– Det ikke inngås salgskontrakter med ulønnsomme kunder?
–– Det ikke gis rabatter eller henstand til kunder ut over
forretningsmessige avtalte vilkår?
–– Innkjøpsavtaler inngås til best mulig betingelser?
–– Det kun gis personalvilkår i tråd med retningslinjer fra ledelsen?
–– Ansatte kun får lønn, ferie, sykepenger mv. iht. avtalt vilkår?
–– Det kun foretas utbetalinger for reelt utført arbeid, eller reelt
mottatte varer og tjenester?
–– Konkurransesensitiv informasjon ikke tilflyter uvedkommende?
–– Ansatte som endrer sin funksjon eller fratrer sin stilling fratas
sine opprinnelige fullmakter og systemtilganger?
–– Alle transaksjoner belastes rett ansvarssted i rett periode?

MORTEN THUVE
moth@bdo.no
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FORVALTNINGSREVISJON OG
SELSKAPSKONTROLL – TIL NYTTE
OG FORTVILELSE

Forvaltningsrevisjon – gjennomføre systematiske vurderinger
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er
ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens
årsregnskap.
Selskapskontroll - kontrollutvalget skal påse at det
gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene
i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder
å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i
samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og
forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen
kan også omfatte forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget
avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre
selskapskontroll.
Forvaltningsrevisjon – hva er det?
Definisjonen av forvaltningsrevisjon gjengitt ovenfor kan være
litt vanskelig tilgjengelig. Forvaltningsrevisjon er en egen form
for revisjon som i staten gjøres av Riksrevisjonen. I kommuner
og fylkeskommuner er det de som reviderer årsregnskapet som
gjør det, eller andre som blir engasjert til disse oppdragene.
Forvaltningsrevisjonen skal, sagt litt mer utfyllende, gjøre
vurderinger av om:
a. Ressursene brukes til å løse oppgaver som samsvarer
med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
b. Ressursbruken og virkemidler er effektive i forhold til
målene som er satt på området.
c. Regelverket etterleves.
d. Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er
hensiktsmessige.

e. Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske
organer samsvarer med offentlige utredningskrav.
f. Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med
kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger og/
eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Det er kontrollutvalget som gjør bestillinger av
forvaltningsrevisjon i samsvar med disse intensjonene.
Problemstillinger
Det er gitt en egen standard for hvordan
forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres. Denne ble
ajourført i 2011, og endringene var mer av strukturell art enn
at det var realitetsendringer. Bestillingen fra kontrollutvalget
kan være formålsrettet eller være utformet med konkrete
problemstillinger. Før revisor gjør forvaltningsrevisjonen må det
være fastsatt hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen skal gi svar
på. Dett er helt sentralt. Eksempel på en problemstilling kan være,
hentet fra et prosjekt om styring og kvalitet i grunnskolen:
Pkt.

Problemstillinger

1

Hvordan er ressursbruken i skolesektoren og i oppvekstsentrene?

2

Hvordan er kvaliteten på opplæringen i grunnskolen?

3

Gir den løpende styringsdialogen et godt grunnlag for læring og
forbedring?

Revisjonskriterier
Når en tjenesteproduksjon skal måles, må det skje mot
autoritative kilder på området. Slike kilder kan være lover, regler
og retningslinjer, kommunale vedtak, statlige veiledninger
og føringer, teori og beste praksis. Hva er ”god” eller
”tilfredsstillende” kvalitet på opplæringen? Jf. problemstillingen
ovenfor. Her kan kvalitetsindikatorene, som skolene rapporterer til
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”Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
er helt andre former for revisjon enn å
revidere et regnskap.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Skoleporten og GSI, være til hjelp (sentral statistikk), og danne et
godt grunnlag for sammenligning mot andre kommuner og skoler.
Kanskje har også kommunestyret ment noe om kvalitetsnivået
i sine egne skoler? Hva er vedtatt i virksomhetsplanen for
grunnskolen? Det kan være flere kilder som gir grunnlag for en
målestokk i forvaltningsrevisjonen.
Gjennomføring og rapportering
Forvaltningsrevisor må velge hensiktsmessig metode for
sin undersøkelse, og innsamlede data må være relatert til
revisjonskriteriene. Art og omfang av datainnsamling er et
skjønnsspørsmål, og intervjuer og kartlegging av prosess og
rutiner er ofte sentrale.
Revisors vurderinger skal være objektive og logiske, og konklusjonene være knyttet direkte opp mot problemstillingene.
Det er et krav å konkludere mot probelstillingene. Ser man
forbedringsmuligheter, skal dette også nevnes. Selve rapporten
må skrives godt, ha en logisk oppbygging, og gjerne illustrere
sammenhenger, vurderinger og analyser. Som regel skal
forvaltningsrevisor presentere rapporten for kontrollutvalget, og
også i noen tilfeller for kommunestyret/fylkestinget.
Selskapskontroll
Selskapskontroll er å føre kontroll med forvaltningen av
kommunens eierinteresser i selskaper som kommunen eier eller er
medeier i, og at kommunens eierinteresser ivaretas i samsvar med
det kommunestyret eller fylkestinget har forutsatt. Dette kalles
eierskapskontroll. Selskaper som er omfattet av selskapskontroll,
er interkommunalt samarbeid, så som interkommunale selskaper
samt aksjeselskaper og samvirkeforetak. Kontrollutvalgets plikt til
å gjennomføre selskapskontroll påvirkes således ikke av hvem som
eier selskapet eller eierskapets omfang. Men selskapskontrollens
innhold og omfang kan påvirkes av dette pga. manglende

innsynsrett. Etter kommuneloven § 80 har revisor full innsynsrett
i selskaper der kommunen eller flere kommuner i sammen, eier
alle aksjene, samt i heleide datterselskaper av slike aksjeselskaper.
Der hvor revisor ikke har innsynsrett, må forvaltningsrevisjonen
basere seg på innsyn i åpne kilder eller innsyn etter særskilt avtale
med de øvrige eierne.
Det er kontrollutvalgets ansvar å bestille selskapskontroller
på samme måte som det har ansvar for at det gjennomføres
forvaltningsrevisjoner. Det er også anledning til å gjennomføre
forvaltningsrevisjoner som ledd i selskapskontrollen.
Til nytte og fortvilelse?
Forvaltningsrevisjonens formål er å se etter at forvaltningen drives
i samsvar med de folkevalgtes vedtak og forutsetninger. Mandatet
er vidt, og mulighetene for vurderinger er mange. Gode analyser
og treffende forslag til tiltak på områder som viser seg å være
mangelfulle, er kjærkomment. Kontrollutvalg og kommunestyrer
setter pris på dette.
Likevel bestilles det forvaltningsrevisjoner på områder hvor
risikoen er lav, og hvor internkontrollen er tilfredsstillende. Da
får kontrollutvalgene en «grønn» rapport. Revisjonens tilførte
verdi er en bekreftelse på at kommunen har rutiner og prosedyrer på plass, og at disse virker etter forutsetningene. Men
både sett fra forvaltningsrevisors side, og sannsynligvis også
fra kontrollutvalgets side, er det mindre verdiskapende bare å
bekrefte «tingenes tilstand» enn å foreslå forbedringer.
Dette er i tilfelle først og fremst bestillers utfordring.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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OVERORDNET ANALYSE
- ELLER MANGEL PÅ SÅDAN?

Forvaltningsrevisjon skal vurdere om forvaltningen drives i
samsvar med vedtak og forutsetninger. Undersøkelsene retter
seg oftest mot ressursbruk, styring og regelverksetterlevelse.
Valg av revisjonsprosjekter skal bygge på en overordnet
analyse som reflekterer kommunens risikoer og vesentlige
områder. Får kontrollutvalget gjennomført slike overordnede
analyser? Eller er forvaltningsrevisjonsregisteret blitt et
lettvint verktøy for hva andre kommuner har valgt?
Innledning
Kommunal Rapport foretok en undersøkelse av omfanget av
forvaltningsrevisjon i kommune-Norge i 2013, som viste at
58% av kommunene hadde kun én forvaltningsrevisjon i året,
og at 108 kommuner brukte mindre på tilsyn og kontroll i
2013 sammenlignet med 2012. Kommunerevisorforbundet,
som er faglig organ for de kommunalt eide revisjonsenhetene,
er bekymret. Kommunaldepartementets arbeidsgruppe, som
i 2010 leverte sin rapport om kommunenes egenkontroll,
uttrykte også bekymring til at kommunestyrene bevilger for
lite penger til forvaltningsrevisjon. I kjølvannet av dette har
både Kommunaldepartementet og KS tatt initiativ til å utgi
veiledningsmateriell om kommunenes egenkontroll, dvs.
rådmannens internkontroll. Det er med andre ord ikke mangel på
regler og initiativ på sentralt hold for at kommunene skal ha god
kontroll.
Intensjon med forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en vurdering av om forvaltningen drives
i samsvar med vedtak og forutsetninger. I en politisk styrt
organisasjon er det vesentlig at administrasjonen gjennomfører den vedtatte politikk på en tilfredsstillende måte, og
forvaltningsrevisorene er ett av verktøyene for kommunens
ledelse til å føre tilsyn med at så skjer. Hvilke resultater oppnår
forvaltningen?
Målet med forvaltningsrevisjon er å vurdere ressursbruk, at den er
effektiv og målrettet, at forvaltningen følger lover og regler samt
at styringen er hensiktsmessig. Dette er en formidabel oppgave for
forvaltningsrevisorene! Med det mangfold i tjenester og omfang

av ressurser og ressursbruk i kommunal sektor, er mulighetene for
revisjon nesten ubegrenset. Men, hva skal man velge?
De vanskeligste oppgavene er å mene noe kvalitativt om
effektivitet og ressursbruk. Riktignok har man et rikt utvalg
i KOSTRA-statistikk, men ofte må denne bearbeides dersom
analysegrunnlaget skal bli godt og treffende. De letteste
forvaltningsrevisjoner er såkalte compliance-kontroller, dvs. å
se etter at forvaltningen etterlever lover og regler. Vi sier ikke
dermed at denne typen revisjon er mindre viktig; ofte ønsker
politikerne en bekreftelse på nettopp det.
Overordnet analyse – en mulighet for å treffe blink
Kontrollutvalgets forskrift bestemmer at utvalget skal lage en plan
for forvaltningsrevisjon som gjerne gjelder for hele planperioden
(valgperioden). Denne planen skal bygge på en overordnet analyse
og skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Med dette
menes bl.a. fare for avvik vurdert mot vedtak, forutsetninger
og mål. Selve planen skal således bestemme både innhold i og
omfang av forvaltningsrevisjon.
I en veileder for denne overordnede analysen (NKRF) legges det
vekt på at den skal være overordnet. Man tar utgangspunkt i
kommunelovens formålsbestemmelse og disse fire kategoriene:
1. Legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og
fylkeskommunalt folkestyre.
2. Stå for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale
og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det
nasjonale fellesskap.
3. Bidra til en bærekraftig utvikling.
4. Legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på
en høy etisk standard.
Denne angrepsvinkelen signaliserer at forvaltningsrevisjoner
bør skje på høyt nivå, eller være prinsipiell, og omfatte sentrale
områder. Riktignok må revisjonen i praksis «spisses» mot mer
avgrensede deler av forvaltningen eller tjenestene, men likevel,
den skal være rettet mot vesentlige områder.
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”Det er påfallende hvor mange som velger
identiske temaer for forvaltningsrevisjon.”
INGER-JOHANNE WEIDEL - SENIOR MANAGER, BDO

En overordnet analyse skal være verktøyet for å få gjennomført
gode forvaltningsrevisjoner. Her blir forvaltningen og sentrale
tjenester gjort gjenstand for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Disse bør munne ut i det som faktisk er viktig for den enkelte
kommune. Står kommunen foran et byggeprosjekt, og hvordan er
prosjektstyringskompetansen? Samhandlingsreformen er vedtatt,
men hvordan blir denne implementert i kommunen? Det er
vedtatt selvkost på kommunale betalingstjenester, men beregner
kommunen dette riktig? Rådmannen og utvalgene er delegert
myndighet, men utøves denne i tråd med intensjoner og vedtak?
Svarene skal gi prioriteringen, og kontrollutvalget må fremme
«samsvarende» bevilgningsvedtak. Det er lett å se at her kan det
bli forskjell mellom behov og bestillinger.

”Skal forvaltningsrevisjon bli prioritert, må
kontrollutvalgene oppleve at den gir verdi. ”

Forvaltningsrevisjonsregisteret
Kommunerevisorforbundet (NKRF) har samlet gjennomførte
forvaltningsrevisjoner i et sentralt register. Prosjektene viser hva
kommunene har prioritert de senere årene, og hvem som har
gjennomført prosjektene.
I perioden 2005 til 2015 ble det registrert i alt 2 670
gjennomførte forvaltningsrevisjoner og i gjennomsnitt 243
forvaltningsrevisjoner i året. Toppåret var i 2009 med i alt 321
forvaltningsrevisjoner.

Figur 2 Fordeling av antall forvaltningsrevisjoner fordelt på kategorier,
2005-2017. N= 2617. (Kilde: NKRF)

Figur 1 Antall forvaltningsrevisjoner i perioden 2005-2015 N=2670 (Kilde: NKRF)

Forvaltningsrevisjonene kategoriseres i fem ulike kategorier i
tillegg til kategorien Annet, som inneholder forvaltningsrevisjoner
av avhending/salg og IK-økonomiforvaltning/økonomistyring. I
figuren nedenfor ser vi hvordan de ulike kategoriene fordeler seg
i forhold til hverandre. Regelverksetterlevelse var den klart mest
vanlige formen for forvaltningsrevisjon i perioden 2005 til og
med 2015. Denne typen forvaltningsrevisjoner har i gjennomsnitt
utgjort hele 60% av alle forvaltningsrevisjonskategoriene.
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Når vi studerer hvordan valg av temaer fordeler seg i landet, kan
vi se at det er en tendens til at temaene klustrer seg. I kartet
nedenfor er kommunene som har valgt forvaltningsrevisjoner
innen pleie- og omsorg markert i mørk grå.
Figur 3 Kommuner som har valgt pleie og omsorg som forvaltningsrevisjonstema. (Kilde: BDO)

Pleie og omsorg

Resultater og erfaring
Forvaltningsrevisjonsregisteret viser at mange kommuner velger
identiske prosjekter. Det behøver ikke være feil. Eksempelvis er
pleie og omsorg et omfattende fagområde i kommunene samtidig
som tjenesten oppleves som svært viktig for innbyggerne. Da er
det naturlig at dette emnet får høy oppmerksomhet. Dermed
er det også vesentlig. Likevel er det grunn til å reise spørsmålet
hvorvidt dette registeret blir en «sovepute» for kontrollutvalg
som ikke utarbeider egne, overordnede analyser?
Vi har erfaring for at prosjekter i kategorien «regleverksetterlevelse» ofte får «grønne lys» i vår vurdering, dvs. at de undersøkte forhold er i orden. Verdien av dette er naturligvis en
bekreftelse på at kommunen drives i samsvar med reglene, men
det er grunn til å reise spørsmålet om de «riktige» prosjektene er
bestilt.

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

På samme måte ser vi at det er en tendens til klustring mellom
kommunene i valg av temaet «skole». Hvis én kommune
velger ett tema kan det se ut til at samme tema velges av
omkringliggende kommuner.
Figur 4 Kommuner som har valgt temaet skole i forvaltningsrevisjon.
Skole
(Kilde: BDO)

Når vi også ser nye undersøkelser om at det gjøres få forvaltningsrevisjoner i kommunen, og at bevilgningene til «styring og
kontroll» går ned, er det også grunn til å reise spørsmålet
om kundene, altså kommunestyrene, ser tilstrekkelig verdi i
prosjektene. Vi tror ikke omfanget av forvaltningsrevisjon først og
fremst er et bevilgningsmessig spørsmål, kanskje heller et uttrykk
for manglende tilført verdi.

ØYVIND SUNDE / INGER-JOHANNE WEIDEL
oysu@bdo.no / inwe@bdo.no
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”Varsling har vist seg å være et effektivt
tiltak for å sikre en god organisasjonskultur
og et godt ytringsklima på arbeidsplassen.”
ERLING GRIMSTAD
PARTNER, BDO

VARSLING OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN
Flere medieoppslag den siste tiden har tydelig vist mange av
de utfordringene og dilemmaene som oppstår ved varsling
fra ansatte i arbeidsforhold. Feil håndtering av varslingssaken
eller en gal beslutning i en varslingssak, kan få alvorlige
konsekvenser for den eller de ansatte som er berørt. I ytterste
konsekvens kan det ramme hele virksomheten, også de som
ikke er direkte berørt. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om
varsling pålegger både offentlige virksomheter og private
bedrifter å legge forholdene til rette for varsling. Hvordan kan
dette gjøres på en trygg og effektiv måte?
BDOs varslingsteam har erfaring fra behandling av varslingssaker
fra 2007 og har behandlet nær ettusen varslingssaker. Her gir
vi en kort beskrivelse av noe av det du bør tenke gjennom ved
etablering av varslingsordningen.
Arbeidsmiljølovens krav
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling pålegger både
offentlige og private virksomheter å ha rutiner for varsling. Dette
fremgår direkte av bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven
§§ 2-4, 2-5 og 3-6. Valget for ledere handler derfor ikke
om det skal etableres en varslingsordning, men hvordan
varslingsordningen skal settes opp for å sikre en forutsigbar, trygg
og effektiv varslingsordning på arbeidsplassen.
Det er ikke noe krav om at virksomheten skal behandle anonyme
varsler, selv om mange virksomheter åpner for saksbehandling av
også anonyme varsler. Reglene gjelder ansattes adgang til å varsle.
Flere virksomheter har også valgt å gi kunder og leverandører
mulighet til å benytte den varslingsordningen som er etablert.

En virksomhet kan ha en eller flere varslingskanaler eller
mottakere har varslinger. Noen velger kun internt varslingsmottak,
andre velger kun ekstern varslingsmottak (som f.eks. BDO)
mens andre velger både internt og eksternt varslingsmottak.
Arbeidsmiljøloven setter ingen krav til hvordan virksomheten
velger å organisere mottak av varslinger.
Arbeidsmiljøloven verner varslerne mot represalier eller
gjengjeldelse som følge av varslingen. Brudd på varslervernet kan
få negative konsekvenser for virksomheten.
Hva er varsling?
Varsling i denne sammenheng er det å gi beskjed om kritikkverdige
forhold på arbeidsplassen. Som regel gjelder dette saker som den
ansatte ønsker å gi ledelsen informasjon om utenom de ordinære
rapporteringslinjene.
Det er den som varsler som selv bestemmer hva det skal varsles
om. Arbeidsgiveren kan påvirke hva det skal varsles om ved å gi
ansatte informasjon om hva varslingsordningen skal benyttes
til. Det kan gjøres ved å gi eksempler på slike forhold som det
forventes at arbeidstakerne gir informasjon om. Ved å lage for
snevre rammer for hva det kan varsles om, risikerer arbeidsgiveren
at arbeidstakerne gir tips om kritikkverdige forhold til andre
utenfor arbeidsplassen, f.eks. til journalister.
Effektiv varslingsordning
En effektiv varslingsordning er etter vår oppfatning en ordning
som er tilgjengelig og forutsigbar for arbeidstakerne eller andre
som skal ha adgang til å benytte varslingsordningen. En effektiv
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varslingsordning kjennetegnes ved at den som varsler vet hva
det skal eller kan varsles om, hvordan det kan varsles, hva som
sannsynligvis vil skje med det forholdet det varsles om og at det er
kompetanse og ressurser til å følge opp varslet.
En effektiv og forsvarlig varslingsordning inneholder etter vår
oppfatning disse elementene:
• Adgang til å varsle anonymt og slik at varsleren kan stole på å
kunne forbli anonym.
• Konfidensiell saksbehandling.
• Etterprøvbarhet (slik at det dokumenteres og arkiveres
informasjon om hva som er gjort i saken).
• Seriøs og grundig behandling av saken som ivaretar både
varslerens interesser og den eller de som varselet gjelder.
• Ivaretakelse av personverninteresser både for varsler og den
eller de som eventuelt anklages for kritikkverdige forhold.
• Habilitet hos dem som behandler saken for å sikre at personer
som kan ha partsinteresser i saken, ikke involveres eller selv tar
avgjørelsen eller påvirker beslutninger i varslersaken.
• Kompetanse hos de som utreder varselet til å behandle den
aktuelle saken på en objektiv og forsvarlig måte.
Dersom varsleren ikke har tillit til rutinene for varsling på
arbeidsplassen, øker risikoen for at varsler melder fra til andre,
f.eks. til kontrollmyndigheter, politiet eller media. Dersom varsler
går utenom varslingsordningen i virksomheten, mister som regel
arbeidsgiver adgangen til å håndtere saken på en forsvarlig måte
internt.

”Varsling har vist seg å være den mest effektive
måten å avdekke økonomiske misligheter på.”

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

kanal for ansatte er underlagt meldeplikt til Datatilsynet. Dersom
varslingstjenesten skal være åpen for eksterne (dvs. andre enn
ansatte) er det et krav om at virksomheten må ha konsesjon fra
Datatilsynet før varslingskanalen kan tas i bruk.
Hva kan en effektiv varslingskanal benyttes til?
En effektiv varslingsordning som beskrevet her og som de ansatte
har tillit til, er sannsynligvis en av de mest effektive tiltakene for
å sikre en god organisasjonskultur og god virksomhetsstyring.
Denne påstanden har sammenheng med at alle ledere og
medarbeidere vet at deres beslutninger og handlinger kan
etterprøves utenfor den ordinære rapporteringslinjen. Det er liten
tvil om at en effektiv varslingsordning kan øke muligheten for å
avdekke mistanke om regelbrudd eller økonomisk kriminalitet
som rammer virksomheten. Årsaken er at varsler som ansatt
i virksomheten, har de beste forutsetninger for å oppdage
mistenkelige forhold eller transaksjoner. Ansatte har førstehånds
kunnskap både om hva som skjer, hvordan det foregår og hvem
som er ansvarlige.
En god og effektiv varslingsordning vil sannsynligvis skape
grunnlaget for et godt ytringsklima på arbeidsplassen. Årsaken
er at varslingsordninger gjør det akseptabelt å gi beskjed
om kritikkverdige forhold. Vår erfaring viser at mange av de
arbeidsplassene som har hatt varslingsordning en stund, har større
aksept for å ta opp vanskelige problemstillinger linjevei. Vi mener
derfor det er grunn til å tro at en god varslingsordning skaper
grunnlag for at ansatte faktisk sier ifra om kritikkverdige forhold
som de ellers ikke ville bidratt til å avsløre. På denne måten kan
uheldige forhold stanses raskt og før de får utvikle seg til mer
alvorlige utfordringer.
Forutsatt at ledelsen ønsker åpenhet om eventuelle kritikkverdige
forhold, kan dermed varslingsordning være et viktig verktøy i
arbeidet for et godt arbeidsmiljø og en sunn organisasjonskultur..

VIBEKE MØRLAND
MANAGER, BDO

Vi ser at stadig flere virksomheter gir arbeidstakerne adgang til
å velge om de vil varsle internt eller til en ekstern mottaker som
har avtale med arbeidsgiveren om å behandle varslingssaker for
virksomheten. Fordelen med en slik ekstern kanal, dvs. mottak
utenfor virksomheten, er at arbeidstakerne kan søke råd hos noen
utenfor arbeidsplassen. Dette kan gjelder spørsmål om saken er
å anse som et varsel, valg av fremgangsmåte, fremgangsmåte
for å beskytte egne interesser, avklare eventuelle misforståelser
om varslingsordningen eller risiko for negative konsekvenser for
varsler eller den/de som varselet direkte gjelder.
Varslingssaker kan være sensitive av natur og krever trygg
håndtering av personopplysninger, herunder forutsigbare regler
om oppbevaring og sletting av slike opplysninger. Dersom arbeidsgiver benytter eksternt varslingsmottak, skal det utformes egen
databehandleravtale mellom arbeidsgiver og leverandør. Det
skal utarbreides rutiner og kvalitetssikring som sikrer krav til
personvern.
Behandling av personopplysninger i forbindelse med en varslings-

VIBEKE MØRLAND / ERLING GRIMSTAD
vimo@bdo.no / eg@bdo.no
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INTERNREVISJON – FORDYRENDE
ELLER VERDISKAPENDE?
En internrevisjon har fokus mot:
–– Governance; bistå i evaluering og utvikling av verdier,
mål og strategier, samt oppføling av mål og resultater

Ved å utvikle en effektiv funksjon for intern revisjon, vil dette bidra
til å:
–– Oppnå mål og følge strategier.

–– Risikovurdering; bistå i å identifisere og evaluere vesentlig
risikoeksponering, og å bidra til å utvikle risikostyring og
interne kontrollsystemer

–– Opprettholde, bekrefte og utvikle internkontroll.

–– Kontroll; bistå med å opprettholde effektive kontroller ved
å evaluere hensiktsmessighet og effektivitet i kontrollene,
og å fremme kontinuerlig utvikling.
Internrevisjonen
Internrevisjon er en uavhengig, objektiv bekreftelses- og
rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og
forbedre organisasjonens drift. Den bidrar til at organisasjonen,
eller virksomheten, oppnår sine målsettinger ved å benytte en
systematisk og strukturert metode for å evaluere og forbedre
effektiviteten og hensiktsmessigheten av organisasjonens
prosesser for risikostyring, kontroll og governance.

–– Identifisere muligheter for å redusere kostnader og forbedre
prosesser.
–– Forbedre eierstyring og selskapsledelse.
Dette skal gi økt verdi for virksomhetene og redusert kostnad og
risiko.
Vurdere risiko som grunnlag for revisjonen
Revisjonsplanen bygger på en risikovurdering, ofte med utgangspunkt i rammeverket for risikostyring i COSO ERM. Risikoene
kartlegges i forhold til virksomhetens formål og målsettinger, de
vurderes med hensyn til iboende og gjenværende risiko, og om
risikoen kan være relatert mot misligheter eller uregelmessigheter.
Risikobildet er styrende for utvikling av revisjonsplanen.

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR
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”Det er lett å tenke at internrevisjonen er et
fordyrende og lite verdiskapende element.
I så tilfelle bør den avvikles. Det må settes
krav til dens eksistensberettigelse, dvs. at
styret må verdsette analyser og kontroller.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Noen områder (identifiserte revisjonsenheter) blir gjenstand
for ordinær revisjon av om kontrollene er effektive, mens
for de mest kritiske områdene vil revisjonen bidra til å gjøre
kontrollene mer effektive, og det må også vurderes om særskilte
utviklingsprosjekter bør igangsettes for å redusere risiko.
Eksempler på risikoer kan være:
Strategisk
Frafall av nøkkelkunder, følger ikke ordinær syklus for
forretningsførsel og rapportering, svake markeder og tilpasninger,
sterk konkurranse, begrenset produktspekter, responderer ikke på
eksterne hendelser.
Operasjonelt
Miste av nøkkelpersonell, underslag eller misbruk av eiendeler,
overskridelser og forsinkelser i prosjekter, svak omsetning/dårlig
utvikling, dårlig kundeservice, feil i IT-systemer og tap av data,
uautorisert tilgang til IT-utstyr og IT-systemer.
Rapportering
Misligheter og uregelmessigheter, følger ikke opp endringer i
regnskapsmessige og økonomiske forhold, feil i årsrapportering,
nedgradert i kredittrating, stor usikkerhet i avkastning på
investeringer, valutarisiko, mangelfulle forsikringer.
Etterlevelse
Møter ikke myndighetskrav til drift og forvaltning, møter ikke
regnskapsmessig krav, etterlever ikke interne regler, lovmessige og
juridiske endringer, møter ikke HMS-krav eller arbeidsmiljøkrav.
Internrevisjon som bidragsyter
En internrevisjon skal bistå styre og ledelse med å ivareta deres
ansvar for betryggende kontroll. Dette innebærer å være bevisst
på risikoer og å iverksette tiltak som skal redusere risikoene til et
akseptabelt nivå. Internrevisjonen skal vare en ressurs i prosessene
med å gjennomføre risikovurderinger og å vurdere kvaliteten på
iverksatte kontroller.
Den bygger sitt arbeid på:
–– en virksomhetsomfattende risikovurdering

–– avdekking av vesentlige og kritiske hendelser som kan påvirke
måloppnåelsen
–– identifisering av svakheter i kontrollsystemene
Den kan også evaluere og utvikle eierstyring og selskapsledelse
(governance), og se etter at kontrolltiltak eller utviklingstiltak er
hensiktsmessige og effektive.
Bekrefte internkontrollen i offentlig virksomhet
Når internrevisor skal uttale seg om internkontrollen i offentlig
virksomhet, er det naturlig å gå gjennom hvordan virksomheten
har håndtert risikoer gjennom året.

”Internrevisor må tørre å uttale seg om
kvaliteten på internkontrollen, det er dét
ledelsen og styret har betalt for.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Risikovurderingen er, eller bør være, knyttet til strategiske,
operasjonelle, rapporteringsrelaterte eller etterlevelsesrelaterte
forholdene. Blant kontrollene er å se hvilken egenevaluering
virksomheten selv har gjort med hensyn til tiltak og aktiviteter
relatert til risiko, samt hvordan disse virksomhetene har
rapportert resultatet av sin oppfølging. Internrevisor må
innhente tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å kunne
konkludere. Gitt en positiv konklusjon, kan denne kan utformes
slik:
Internrevisor mener at virksomheten har etablert gode systemer og
prosedyrer for å sikre god virksomhetsstyring og tilfredsstillende
håndtering av risikoer. Virksomheten har gjennom løpende
rapportering fått en bekreftelse på at internkontrollen er etablert
og virker ved at virksomhetens mål i overveiende grad er nådd.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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GJENNOMFØRES OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER I TRÅD MED
INTENSJONEN I REGELVERKET?

Formålet med Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter
(det offentlige innkjøpsregelverket) er å sikre mest mulig
effektiv ressursbruk slik at fellesskapets midler utnyttes på
best mulig måte. Et virkemiddel for å oppnå dette er at de
mest konkurransedyktige leverandørene oppnår kontrakter
med det offentlige.
Forutberegnelighet og etterprøvbarhet er viktige
prinsipper i anskaffelsesregelverket, også etter de siste års
forenklingsarbeid. I denne artikkelen deler vi våre erfaringer
som dessverre ikke er i tråd med regelverkets sentrale
premisser. Vår hovedinnvending er at tilbyder i mange tilfeller
opplever konkurransevridende forhold ved prosessene, og at
den reelle mulighet til å etterprøve tildelingen ofte ikke er
tilstede..

innkomne tilbud basert på de tildelingskriteriene oppgitt i
konkurransegrunnlaget.
Regelverket sier at valg av leverandør skal skje enten på basis
av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige,
eller på basis av laveste pris. Dersom tildelingen skal skje på
grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, skal
man ifølge regelverket benytte vurderingskriterier som har
tilknytning til kontraktsgjenstanden. Disse kriteriene skal angis
i konkurransegrunnlaget, et dokument som oppdragsgiver
utarbeider og gjør tilgjengelig for alle potensielle tilbydere i
forkant av tilbudskonkurransen. Disse kriteriene kan være mange
og komplekse, særlig for tjenestekjøp. Noen av tildelingskriteriene
vi oftest ser er:
–– Teknisk kvalitet.

Prosessreglene ved anskaffelser
De viktigste områdene i regelverket, sett ut i fra tilbydernes
ståsted, er reglene knyttet til valg av leverandør og åpenhet
omkring dette. Oppdragsgiver (offentlig myndighet) vurderer
leverandører etter kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.
Kvalifikasjonskravene er oppdragsgivers minimumskrav til
tilbyderne, og inkluderer eksempelvis krav om at man ikke
har restanser knyttet til skatt og avgift, og at man er et lovlig
registrert foretak. Kvalifikasjonskravene behandles binært, det
vil si enten oppfyller man kravene og er kvalifisert til deltakelse i
konkurransen, eller så kan man ha restanser, eksempelvis knyttet
til innbetaling av merverdiavgift, og således ikke være kvalifisert til
å delta i konkurransen.
Kvalifikasjonskravene er i stor grad relativt enkle å forholde
seg til for tilbyderne. Opplysninger innhentet og bearbeidet
av en uavhengig tredjepart, herunder skatteetaten,
kredittvurderingsbyråer og Brønnøysundregistrene, danner som
oftest grunnlag for oppdragsgivers vurdering av tilbydernes
økonomiske, juridiske og finansielle forhold. Man kan derfor
som tilbyder forholde seg til at oppdragsgiver foretar riktige
vurderinger basert på kvantitativt og/eller etterprøvbart grunnlag.
Når tilbyder har tilfredsstilt oppdragsgivers kvalifikasjonskrav,
er man med i konkurransen, og oppdragsgiver vurderer

–– Formell og reell kompetanse.
–– Løsningsbeskrivelse og metodevalg.
–– Pris.
–– Servicegrad.
–– Tid for levering eller ferdigstillelse.
Som regel stilles det, naturlig nok, strengest krav til dokumentasjon av kvalitet, kompetanse og løsningsbeskrivelse. Her kreves
ofte utfyllende beskrivelse av hvordan tilbyderen forstår og vil løse
oppdraget, samt hvilken erfaring og kompetanse tilbyderen har fra
tilsvarende oppdrag.
Kvantifisering av tildelingskriterier er utfordrende
Oppdragsgiver skal sikre at hensynet til etterprøvbarhet
ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Dette innebærer
at oppdragsgiver må kunne dokumentere gjennomføringen av
anskaffelsesprosessen, herunder vurderinger som påvirker utfallet.
Vi ser imidlertid en utfordring når det gjelder tilbyders reelle
mulighet for å etterprøve selve tildelingen.
Mens vurderingen av kvalifikasjonskravene oftest er forutsigbar,
er vurderingene knyttet til tildelingskriteriene vesentlig mer
uforutsigbare og vanskeligere å etterprøve. I praksis fungerer
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tildelingen på den måten at oppdragsgiver kvantifiserer, etter
oppdragsgivers egendefinerte skala, hvert tildelingskriterium i
det enkelte tilbud, slik at den tilbyder som scorer den høyeste
(vektede) summen, vinner konkurransen. Skalaen som benyttes er
ikke alltid fullt ut kjent for tilbyderne i forkant.

”Vi er usikre på hvorvidt kvantifiseringen av
subjektive kriterier bidrar til at det gjøres mer
objektive valg. Spesielt ser vi at det under
karaktersettingen ofte benyttes underkriterier
som ikke har vært kjent for tilbyderne i
forkant, og som ofte kan være egnet til å vri
konkurransen.”
MORTEN THUVE
PARTNER, BDO

Kvantifiseringen av tildelingskriteriene er et forsøk på å gjøre
subjektive vurderinger objektive. Denne metoden, brukt
på en riktig måte, kan bidra til at vurderingen blir lettere å
etterprøve for tilbyderne. Vår påstand er likevel at denne
metoden ofte misbrukes bevisst for å legitimere et subjektivt
valg av en forhåndspreferanse. En tilsynelatende objektiv
vurdering kan for eksempel medføre at en tilbyder gis en
samlet score på 0,94 og en annen gis score 0,92, hvor det
utslagsgivende kriteriet er subjektivt og ikke etterprøvbart.
Eksempler vi har sett, er ”servicegrad” og ”tilgjengelighet”
uten at det i konkurransegrunnlaget foreligger dokumentasjon
på at disse faktorene skulle benyttes som ”underkriterier” til
konkurransegrunnlagets oppgitte kvalitetskriterium, og uten at
disse underkriteriene kan kvantifiseres eller leses ut av de avgitte
tilbudene. Vi har også sett eksempler der for eksempel en tilbyder
med 2000 ansatte gis høyere score på tilgjengelighet, enn en
tilbyder med 1000 ansatte for et oppdrag som skal løses med et
team på noen få ansatte.
Et neste eksempel er at en tilbyder ble oppgitt å ha ”flere” referanser på et underområde av oppdragets hovedleveranse uten
at det var oppgitt i konkurransegrunnlaget at ”antall referanser”
skulle være utslagsgivende. Dette er kun eksempler på praksis vi
dessverre ser er utbredt.
Misforstått bruk av poengskala som en relativ rangering
fremfor en relativ vurdering
Heldigvis ser vi at det som hovedregel benyttes en skala fra 1-10,
der score gis ut i fra en prosentvis forholdsvurdering mellom
de ulike tilbyderne. Pris som er 10 % over den laveste, gis da
for eksempel 9 i score. Noen ganger har vi imidlertid sett at
det er benyttet en relativ rangering, for eksempel 1-3 mellom
tre leverandører i konkurransen. Dessverre skyldes dette som
oftest dårlig forståelse hos oppdragsgivers innkjøpsansvarlig,
og modellens svakhet blir oftest innrømmet når de blir fortalt

konsekvensene. Dersom ett av tildelingskriteriene da veies over
50 %, vil man i praksis nesten aldri kunne vinne under en slik
benyttet skala, med mindre man er best på dette ene kriteriet.
For å illustrere dette gir vi følgende enkle eksempel der modellen
med relativ rangerings åpenbare svakheter synliggjøres:
Leverandør 1 får prisscore lik 2 fordi den ene av de to andre
tilbyderne har marginalt lavere pris. Leverandør 1 har derimot
en svært mye bedre kvalitet enn denne tilbyderen. Modellen
har ment å vekte kvalitet ganske tungt med 40 %, men bidrar
i praksis til at kvalitet under gitte omstendigheter ikke blir
utslagsgivende. Vinneren (leverandør 2) får 3 poeng for pris og
2 poeng for kvalitet (til sammen 3x0,6 + 2x0,4 = 2,6), mens
den beste leverandøren som hadde et tilbud som var marginalt
dyrere, får 2 poeng for pris og 3 poeng for kvalitet (til sammen
2x0,6 + 3x0,4 = 2,4).
I en skala fra 1-10 ville poenggivningen kanskje blitt 9 og 10 for
pris, og 10 og 5 for kvalitet. Vinneren ville da blitt en annen:
Vinneren ville da blitt en annen:
Leverandør 1: 9x0,6 + 10x0,4 = 9,4.
Leverandør 2: 10x0,6 + 5x0,4 = 8,0.
Problematisk praktisering av forhandlingsinstituttet
Et annet forhold vi ser forekommer, er at forhandlinger uteblir der
det legges opp til konkurranse med forhandlinger. Dette til tross
for at tilbyder har blitt rangert som en av topp tre i konkurransen.
Vår påstand er at forhandlingsinstituttet i regelverket for
offentlige anskaffelser, bevisst eller ubevisst, ofte ikke forstås av
oppdragsgiver som annet enn en ensidig mulighet til å forhandle
med de tilbydere de måtte ønske.
Enda mer graverende er eksemplene der tilbydere inviteres til
forhandlinger, og hvor det under forhandlingene ikke fremkommer
signaler om hvordan man blir vurdert i forhold til de andre
tilbyderne, slik at man reelt sett ikke har informasjon om hva man
bør forhandle om. I ettertid får man for eksempel informasjon om
at man ikke vant på grunn av pris, mens dette ikke har vært tema
under forhandlingene. Det er vår oppfatning at kompetanse om
forhandlingsinstituttets muligheter og begrensninger med fordel
kan styrkes, ikke minst i lys av regjeringens beslutning om å gjøre
forhandlinger til en valgfri del av alle konkurranser som et grep for
å få til gode anskaffelser.

”Dersom det under forhandlingene gis informasjon om hvilke tildelingskriterier tilbyderen
ligger best an på, og hva som må til for at
tilbyderen skal nå opp i konkurransen, vil
oppdragsgiver kunne oppnå en mer effektiv
konkurransesituasjon.”
ESPEN LØGE GOKSØYR
MANAGER, BDO
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Etiske problemstillinger knyttet til ekstern bistand i
anskaffelsesprosesser
Vi har sett flere eksempler på at offentlige oppdragsgivere
benytter seg av ekstern bistand til å gjennomføre anskaffelser.
Dette kommersielle tilbudet leveres blant annet av selskaper som
i andre anskaffelser konkurrerer med tilbyderne i konkurranser der
selskapene tilbyr anskaffelsesstøtte. Dette er i første rekke ikke en
utfordring for offentlige oppdragsgivere, men for leverandørsiden
i bransjen. Prismodeller, metode og referanser blir gjennomgått
av aktører som i senere anbudsprosesser konkurrerer med de
samme tilbyderne. Det er ikke vanskelig å se for seg at kjennskap
til informasjon i én konkurranse kan medføre fordeler i senere
anbudsprosesser, da «vanntette skott» mellom avdelinger ikke
nødvendigvis hindrer uformell informasjonsflyt.
Selv om anskaffelsesstøtte ikke nødvendigvis medfører
problemstillinger knyttet til rådgiverhabilitet i én
konkurransesituasjon, krever det en bevisstgjøring rundt de
utfordringene tjenestespekteret bringer på banen.
Tilbydernes informasjonsbehov kan ikke overvurderes
Et av de forholdene som byr på størst utfordringer for tilbyderne,
er etter vår mening vurderingen om hvorvidt det allerede er
en preferert leverandør inne hos oppdragsgiveren, og hvorvidt
sannsynligheten for å vinne frem med sitt tilbud er tilstrekkelig
høy til at det er forsvarlig å benytte ressurser på å utarbeide et
tilbud. Dette er en vurdering tilbyderne til enhver tid må gjøre.
I et velfungerende marked bør all konkurransevridende
informasjon være tilgjengelig for alle potensielle leverandører.
I kapitalmarkedet er dette regulert gjennom blant annet regler
om innsidehandel av verdipapirer. Konkurranselovgivningen
inneholder også regler som har til formål å stimulere til
konkurranse.
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Prinsippet om likebehandling stiller krav til informasjonsflyt under
innkjøpsprosessen, bl.a. at oppdragsgiver skal besvare forespørsler,
og at svarene som gis, skal distribueres til alle tilbydere. Dette
bidrar til oppklaring, og til at tilbyderne kan tilegne seg nødvendig
informasjon for å kunne gi et godt tilbud. Vi ser dessverre likevel
at når det kommer til spørsmål om eksisterende leverandører,
om omfanget av deres arbeid og om informasjon om eksempelvis
organisasjonens systemer og rutiner, gis det oftest knappe,
nærmest avvisende svar.
Et tilgrensende eksempel er konkurransen der en oppdragsgiver
skulle outsource en intern tjeneste, og krevde at nye leverandører
måtte overta personalet, uten at det ble gitt tilgang til
CVer eller beskrivelse av de ansattes kompetanse. Dette er
konkurransevridende dersom den interne leverandøren selv er
invitert til å gi tilbud, eller dersom en av de potensielle tilbyderne
har en særskilt kunnskap om virksomheten som følge av tidligere
oppdrag for oppdragsgiveren.
Tilbyderes informasjonsbehov rammes etter vårt syn også
av oppdragsgivernes til tider noe krampaktige forhold til
regelverkets prosessbestemmelser. Enkelte konkurranser bærer
i for stor grad preg av at oppdragsgiverne har et fokus på at
man ikke skal trå prosessmessig feil. Etter vår oppfatning fører
prosessfokuset i noen tilfeller til at budskapet og informasjonen
som blir gitt i konkurransegrunnlaget og etterfølgende dialog,
har lavere prioritet hos oppdragsgiverne enn selve prosedyren.
Eksempelvis gis det ikke sjelden som svar på spørsmål om
utdyping bare en henvisning til teksten eller liknende tekst som
i konkurransegrunnlaget. ”Vi har ingen utdypende kommentarer
til det som allerede er skrevet”, og liknende formuleringer,
forekommer dessverre ikke sjelden som svar.

”En dyktig innkjøper gjør potensielle
leverandører i stand til å vurdere sine
muligheter i forkant av prosessen, og de er
dyktige på å gi tilbyderen, uansett om denne
vinner eller ikke, informasjon som utvikler
tilbyderen i etterkant.”
ESPEN LØGE GOKSØYR
MANAGER, BDO

Oppdragsgiverne evner generelt sett i for liten grad å sette seg
inn i tilbydernes informasjonsbehov, noe som etter vårt syn fører
til at tilbudene ikke blir like gode som de kunne ha vært, og at
felleskapets midler dermed ikke utnyttes på best mulig måte.

MORTEN THUVE / ESPEN LØGE GOKSØYR
moth@bdo.no / esgo@bdo.no
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FRAMDRIFTS- OG ØKONOMIKONTROLL I BYGGEPROSJEKTER
God prosjektstyring er å holde kontroll på framdrift,
økonomi og kvalitet i leveransene. Samtidig er det alltid en
byggherres prioritet å unngå ulykker på byggeplassen. Blir
prosjektorganisasjonen presset på disse målene i løpet av
prosjektet, kan det få uønskede konsekvenser, eksempelvis at
skolen likevel ikke står ferdig til skolestart.
Internrevisor kan bidra til etablering av gode kontroller og
oppfølging av prosjekters gjennomføring, ikke minst at det
er kontroll på, og sammenheng mellom, påløpte utgifter i
prosjektet, betalingsplanen, prosjektstyringsverktøyet og
regnskapet.
Resultatmålprioritering
Det offentlige står for store byggeprosjekter, dvs. er byggherre
for oppføring av eksempelvis skolebygg, sykehjem, barnehager
og veiprosjekter. Mange prosjekter har store budsjetter, og
mange har en presset framdrift i betydning at «bestiller»
ønsker prosjektene ferdige så fort som mulig. Da kan det bli
konkurrerende mål for prosjektet; skal økonomi prioriteres
framfor framdrift, eller settes det også andre prosjektmål? Sett
fra en byggherres side vil sikkerhet alltid prioriteres først (SHA –
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø); arbeidet skal tilrettelegges slik
at risikoen for ulykker og personskader på byggeplass reduseres
mest mulig. Et fjerde prosjektmål er kvalitet. Ofte ivaretas dette
gjennom mer eller mindre detaljerte kravspesifikasjoner til selve
byggeprosjektet, men leveransene må også kontrolleres opp mot
disse kravene. Sett fra byggherrens side er derfor prosjektmålene
ofte prioritert slik:
1. SHA
2. Kostnad
3. Tid
4. Kvalitet
Selv om prosjektmålene prioriteres skal prosjektene likevel
gjennomføres med best mulig kontroll på både framdrift (tid)
og kostnad; brukerne forventer å ta i bruk bygget til et gitt
tidspunkt, og budsjettene (eller husleieavtalene) setter de
økonomiske rammene for godkjent kostnad (styringsramme
P50 / bevilgningsramme P85). Overskridelser må i prinsippet
dekkes av byggherre selv. (Det er ikke alltid tydelig skille
mellom bestiller og utfører i den kommunale organiseringen,
da vil byggherrefunksjonen ivaretas av en linjefunksjon og
økonomiansvaret ligge i linjen.)

Problemstillinger
BDO er internrevisor for en byggherreorganisasjon, og i
revisjonsplanen ble det fastsatt følgende problemstillinger for ett
konkret byggeprosjekt:
Pkt.

Problemstillinger

1

Er byggherrens prosesser for styring og kontroll med fremdrift i
investeringsprosjektet tilstrekkelige og hensiktsmessige?

2

Er byggherrens prosesser for økonomistyring og -kontroll i
investeringsprosjektet tilstrekkelige og hensiktsmessige?

Den første problemstillingen har som formål å belyse styring
og kontroll med fremdriften i prosjektet. Følgende forhold ble
vurdert:
–– Kontroll av igangsetting og ferdigstillelse av aktiviteter ifølge
basisplan.
–– Rapportering og oppfølging av fremdriften.
–– Prosesser for hvordan tillegg og endringer håndteres i
prosjektet, herunder justering mot fremdriftsplan.
–– Prosesser for oppdatering av «levende dokumenter»,
eksempelvis KS-plan/prosjekthåndbok og hovedfremdriftsplan.
Den andre problemstillingen har til formål å kvalitetssikre
prosesser og rutiner knyttet til økonomistyring, hovedsakelig
fakturering fra entreprenørene. Blant annet ble følgende forhold
vurdert:
–– Prosessen for faktura/bilagskontroll, herunder dokumentasjon
av satser og timer, samsvar mellom faktura og underbilag,
og at kostnadene tilhører prosjektet samt system for
stikkprøvekontroll.
–– Kvartalsvis avstemming av betalingsplan i forhold til faktisk
produksjon, herunder vurdering av om grunnlag for endring av
betalingsplan er dokumentert.
–– Bokføring av akonto-faktureringen mot prosjektregnskapet,
samt interne kostnader og administrasjonskostnader som skal
holdes utenom målsum, i tillegg til byggelånsrenter.
–– Produsert verdi er fakturert med fratrekk for innestående.
–– Vurdere rapportering, styring og oppfølging av
endringsmeldinger.
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Framdriftskontroll
Prosjektorganisasjonen rapporterte månedlig om framdrift sammenholdt mot basisplan, illustrert slik:
ID

Aktivitetsmodus
Aktivitetsnavn

Varighet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ID48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

PROSJEKTETS NAVN
IG må senest foreligge
RIGG
GYMSAL U-ETG
GYMSAL U-ETG
Arbeider i grunn
Råbygg
Tak og fasader
Innredningsarbeider
FLØY 1
FLØY 1
FLØY 1
Riving av overdekket eks. inngangsparti, boder
Arbeider i grunn
Råbygg
Tak og fasader
Innredningsarbeider
FLØY 2
FLØY 2
FLØY 2
Arbeider i grunn
Råbygg
Tak og fasader
Innredningsarbeider
AVSLUTTENDE ARBEIDER
AVSLUTTENDE ARBEIDER
AVSLUTTENDE ARBEIDER
Bygningsmessige arbeider
Spenningssetting bygg
Elektro - Testing og sluttkontroll
Igangkjøring heis
Rør - innregulering
Vent - innregulering
Elektro - idriftsettelse og testing øvrige anlegg
Testing/igangsetting SD-anlegg
Samkjøringstester og etterarbeider
Opplæring bruker
Søknadsprosess brukstillatelse
Sluttrengjøring
Befaring byggherre
UTOMHUSARBEIDER
Oppstart drift på byggeplass
Midlertidig uteareal skogsområde klart for skole i drift
Prøveboring fjernvarme
Oppstart trafoleverandør
Oppstart trafobytte trafoleverandør
Ny uteplass for barnehage i området
Midlertidig parkering for skole
Aktivitetsmodus
Aktivitetsnavn
Delovertakelse utomhus
Tett bygg fløy 2
Tett bygg gymsal
Lufttetthetsmåling fløy 1 og 2
Midlertidig brukstillatelse bygg
Overlevering byggherre - klart for prøvedrift
Forberedelse overlevering byggherre/ bestiller
Overlevering byggherre/ bestiller
Overlevering utomhus
Sikker jobb analyse (SJA) - definerty i risikovurdering

458 dager
130 dager
1 dag
330 dager?
19.11
0 dager?
132 dager
12 dager
153 dager
199 dager
328 dager?
12.11
0 dager?
0 dager?
16 dager
155 dager
16 dager
163 dager
188 dager
315 dager?
21.12
0 dager?
0 dager?
112 dager
58 dager
126 dager
159 dager
79 dager?
0 dager?
0 dager?
38 dager
1 dag
30 dager
5 dager
21 dager
68 dager
30 dager
38 dager
16 dager
23 dager
17 dager
10 dager
4 dager
443 dager
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1 dag
1
dag
Varighet
4. kvartal
1. kvartal
2. kvartal
1 dag
okt
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
1 dag
1 dag
Side 1
1 dag
1 dag
1 dag
3 dager
1 dag
1 dag
193 dager

4. kvartal
okt
nov

des

1. kvartal
jan
feb

mar

2. kvartal
apr
mai

jun

3. kvartal
jul
aug

sep

4. kvartal
okt
nov

des

1. kvartal
jan
feb

mar

2. kvartal
apr
mai

jun

3. kvartal
jul
aug

12.02

06.03

30.01
20.05

jun

3. kvartal
jul
aug

sep

4. kvartal
okt
nov

des

1. kvartal
jan
feb

mar

2. kvartal
apr
mai

jun

3. kvartal
jul
aug

Figur: Utsnitt av framdriftsplan

Ut fra månedsrapporten for (måned/år) framgår det av at den
generelle fremdriften ligger ca. to uker etter basisplan, og at
dette særlig gjelder de tekniske entreprenørene. Da blir det
viktig å se om forsinkelsene vil ha betydning for kontraktsfestet

Måned

ferdigstillelse, og eventuelt hvilke tiltak som må iverksettes.
Ifølge prosjektets månedsrapport rapporterer internrevisor for sin
del blant annet følgende (med sin egen vurdering):

Status
ÅR

Desember

Produksjonen generelt noe etter den reviderte basisplanen, der de tekniske entreprisene henger noe etter. Revidert plan
tilsier imidlertid raskere ferdigstillelse. Overlevering er planlagt ca. tre uker før kontraktsfestet dato, så overordnet fremdrift
synes likevel godt ivaretatt. Elektro fortsetter med høy bemanning, og rørlegger planlegger noe overtid.

Tabell: Månedsrapportering om fremdriftsstatus. Illustrasjon for desember måned.

Side 2
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”Det er viktig at betalingsplanen
reflekterer faktisk påløpte utgifter,
slik at ikke byggherren får store
likviditetsutlegg.”

”God prosjektoppfølging er å se sammenhengen mellom framdrift og påløpte
utgifter, og at prognosene justeres
løpende ved endringer i forutsetningene.”

ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

ESPEN LØGE GOKSØYR
MANAGER, BDO

Økonomikontroll
Ett av momentene under økonomikontroll var vurdering av
prosessen for prosjektorganisasjonens egen fakturakontroll.
Ifølge denne skal både entreprenøren, prosjektleder og
prosjektcontroller signere for utførte kontroller med inngående

fakturaer i prosjektet. Internrevisor gjør også egne stikkprøver.
Dernest er det viktig å følge opp påløpte utgifter i prosjektet
opp mot prognosene, herunder om det er behov for å justere
prognosene. En enkel oversikt vises:

Påløpte utgifter per 31.12.x1

Risikoavsetning

Sluttprognose invest. utg.
inkl. påslag

Sluttprognose målsum

Foreløpig besparelse (+)/
overskridelse (-)

160,0

10,0

240,0

245,0

5,0

Tabell: Driftsrapport per 31.12.x1, sluttprognose per 31.12.x1 og foreløpig avvik til målsum. Mill. kr

Tabellen viser påløpte utgifter (investeringsutgifter) på
160 mill. per desember 20x1. I tillegg er det kalkulert med 10,0
mill. i sentral risikoavsetning. Det bør opplyses om hvorvidt denne
avsetningen er endret i løpet av rapporteringsperioden, bl.a. fordi
enkelte risikomomenter er redusert eller avklart. Prosjektets
totale prognose på dette rapporteringstidspunktet, inkludert
et avtalefestet påslag, gir en sluttprognose på 240,0 mill.
Målsummen er oppjustert til 245,0 mill. etter godkjente endringer.
Dette gir en foreløpig besparelse på 5,0 mill. Det er således ikke
behov for å fremme sak om endringer i kostnadsoverslag og
bevilgninger.
I styringsdokumentene for prosjektet er det vedtatt en
betalingsplan (faktureringsplan). Den reflekterer antatte påløpte
investeringsutgifter fordelt per måned, og må justeres løpende
etter hvert som man får kunnskap om de ulike fagenes framdrift
og kostnadspådrag. Formålet med justeringene er at verken
entreprenør eller byggherre skal ha vesentlige likviditetsutlegg
som følge av endringer i faktisk produksjon.
Et eksempel på enkel oversikt er:
Investeringsutgifter
inkl.påslag per 31.12.x1

Fakturert byggherre

Byggherrens
likviditetsutlegg (+)/ til
gode (-)

173,6

175,0

1,4

utgiftene per dette kvartalet på 173,6 mill. Oversikten i tabellen
viser at det per 20x1 er fakturert 1,4 mill. mer til byggherren enn
summen av påløpte kostnader (utgifter) og påslag. Det kan være
nyttig å opplyse om når betalingsplanen sist ble justert.
Prosjektregnskap
Det er ikke uvanlig at en byggherreorganisasjon har eget
prosjektstyringsverktøy for nærmere oppfølging av prosjektets
utgifter fordelt på prosjektets nedbrytningsstruktur (PNS).
Kontoene i denne strukturen er oppdelt for de ulike entreprisene
(underentreprisene), konto 1-7, for generelle kostnader (konto 8),
som bl.a. omfatter arkitekt, prosjekteringsgruppe, prosjektledelse
og utviklingskostnader, samt for spesielle kostnader (konto 9).
Det er da viktig å se at det er sammenheng mellom registrerte
kostnader i prosjektstyringsverktøyet sammenholdt mot
regnskapet, evt. forklaringer på forskjeller. Dette kan bl.a.
være andre utgifter i prosjektet som ikke omfattes av
prosjektorganisasjonen som sådan, eksempelvis byggelånsrenter.
Utgiftene i regnskapet skal også samsvare med fakturert fra
entreprenør, jf. betalingsplanen omtalt ovenfor. Da skal man være
oppmerksom på at det er vanlig å holde tilbake en prosentandel
som «innestående» inntil prosjektet er ferdig levert fra
entreprenørens side. Dette utbetales etter prosjektslutt og etter
at leveransene er godkjente.

Tabell: Betalingsplan per 4. kvartal 20x1. Mill. kr

Investeringsutgiftene per 4. kvartal 20x1 er rapportert til 160
mill. (se tidligere tabell). Med et påslag på 8,5 % er investerings-

ØYVIND SUNDE / ESPEN LØGE GOKSØYR
oysu@bdo.no / esgo@bdo.no
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Ved å stille spørsmålet: Er det noen
som kan nevne eksempel på et klokt
menneske? kan man få mye god diskusjon
om etikk og moral.

ETIKK OG KONTROLLER I
TILSKUDDSORDNINGER

Etikk er høyaktuelt for tiden.
Det går ikke en uke uten at media omtaler problemstillinger
som berører etiske forhold. Vi har nylig hørt om
reservasjonsrett for leger i tilknytning til abort,
habilitetsvurderinger for politikere, bevertning av offentlige
tjenestemenn, om Riksrevisjonens vurderinger av etiske
problemstillinger i NRK, debatt om hvem som kontrollerer
kontrollørene, og det har vært en rekke medieoppslag om
politikeres habilitet. I et lite land som vårt er det fort ”å møte
seg selv i døren”.
”Er det klokt?”
Etikk handler om så mangt i samfunnet, og vi har i denne
artikkelen ikke ambisjoner om å dekke etikk i et bredt perspektiv,
men å dekke etikk i et næringsperspektiv, og mer spesifikt til
problemstillingen der etiske dilemmaer ofte oppstår i relasjon til
potensielle mislighets- og korrupsjonssituasjoner.
Krav om uavhengighet og integritet er for enkelte yrkesgrupper
formalisert, mens for andre er det en forventning. Herunder
forventes det at personer med tillitsverv og personer som er satt
til å tjene samfunnets interesser, skal ivareta slike prinsipper.
Problemstillingen gjelder med hvem, når og hvordan man skal

omgås andre aktører der det kan oppstå diskusjoner om habilitet
på grunn av sammenblandende interesser. Det er en allmenn
praksis at habilitet er noe en person skal vurdere selv, og ta både
stilling til og ansvar for selv. I tillegg er det tilsynsmyndigheter,
kontrollkomitéer og lignende som skal se til at dette er gjort
som forventet. Politikere viser ofte i håndteringen av slike
dilemmaer til at lovavdelingen i Justisdepartementet har vært
konsultert. Uansett om begge har kommet til at det ikke er
noen hindringer, kan det likevel være grunn til å minnes et
ytterligere vurderingsmoment: ”Er det klokt?”. Det har kommet
mye god dilemmatrening ut av dette spørsmålet, og nettopp
dilemmatrening er kanskje det viktigste læringsmidlet i slike
sammenhenger; langt viktigere enn lovfortolkninger.
Du kan jo prøve deg på førstkommende selskap du deltar i,
fredagsquiz er jo blitt så populært, gjerne litt sent på kvelden
rundt de små bord, med følgende spørsmål: ”Er det noen som kan
nevne eksempel på et klokt menneske?” - Det kan bli mye god
diskusjon om etikk og moral ut av det.
Innledningsvis reiste vi også spørsmålet om hvem som
kontrollerer kontrollørene?
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Vi har erfaring fra revisorbransjen hvor både Finanstilsynet som
utesteder bevillingene, og Den norske Revisorforening som
overfor sine medlemmer gjennomfører tilsyn og kontroll av
revisorene. I denne sammenheng kontrollerer Finanstilsynet
blant annet hvordan revisorer håndterer uavhengighet og
habilitetsproblematikk.
Kontrollørenes rolle bidrar til å styrke samfunnets tiltro til
tillitspersoners arbeid og oppførsel.
Nærmere om etikk og kontroll i tilskuddsordninger
Et eksempel hvor habilitet ofte settes på prøve, kan være i
ulike stønads- og tilskuddsbaserte virksomheter. Vi ser i denne
sammenheng dessverre eksempler på:
• Sammenblanding med næringsinteresser.
• Misbruk av posisjon til å oppnå tilskudd på bekostning av andre.
• Sedvanlig tildeling av midler til de samme aktørene som alltid
har fått.
• Underslag/sammenblanding med personlig økonomiske
interesser.
Utfordringene er mange i tilskudds- og stønadsforvaltningen.
Vi har i det videre valgt å benytte dette som illustrasjon i
denne artikkelens tema om etikk. Omfanget av offentlige
stønadsordninger er enormt. Norge er størst på tilskudd i verden
sett i forhold til innbyggerantallet. Men når det kommer til
kontrollen med midlene i ordningene, er vi kanskje ikke best i
verden?
Hvordan sikre at tilskuddsmidlene går til formålet?
Ofte kan det reises spørsmål vedrørende verktøyene som benyttes
til å forebygge mot misbruk i ordningene. På den ene siden finnes
det virksomheter som benytter anerkjente metoder for å sikre
virksomhetsstyring og redusere risikoen for misligheter, men hvor
det allikevel forekommer misbruk i organisasjonene.
På den andre siden finnes det organisasjoner uten systematiske
prosesser med hensyn til forebygging mot misbruk og ukultur, og
som tilsynelatende ikke oppleves å bli utsatt for dette.
Hva kan årsaken være? Er det andre innfallsvinkler og metoder
som bør utredes?
Dilemmaer som tilskuddsgivere/forvaltere står overfor, kan deles
inn i tre:
1. Skal evalueringene og kontrollene også vurdere risikoen eller
mulighetene for juks eller misbruk av ordningene?
2. Hvordan ønskes organiseringen (ansvarsfordelingen) av
kontrollordningen?
3. Hvilke sanksjoner bør iverksettes ved avvik?
Konsekvensene av at det oppstår avvikende etisk adferd, enten
det er i form av misligheter, korrupsjon, eller rett og slett
tvilsom forvaltnings- og forretningsmessig handling, slår rett
tilbake virksomhetenes omdømme, og på sikt også selskapets
måloppnåelse. Vurderingene knyttet til hvilken kontrollordning
som bør etableres, og hvordan denne skal sikre at midlene når
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formålet, er derfor et lederansvar, enten det er i privat eller
offentlig sektor. Erkjennelsen av dette ser vi ofte, men ikke ofte
nok.
Ad 1 - Skal evalueringene og kontrollene også vurdere risikoen
eller mulighetene for juks eller misbruk av ordningene?
Temaet er ofte vanskelig å ta opp. Tillit til de som forvalter
offentlige midler er spesielt viktig. For den som opplever mistanke
om avvikende etisk adferd på sin arbeidsplass, kan begrunnelse for
ikke å gå videre med det være frykten for at engasjementet ikke
vil fremstå som spesielt karrierefremmende for en selv. I tillegg
kommer frykten for ”å ta feil”. Vi er opplært til at ”tvilen bør
komme mistenkte til gode”. Det starter oftest med mistanker, og
det kan være fristende å la det være med det.
For å gjøre virksomheten mer robust mot slike forhold, er det
nødvendig at det fra ledelsen vises reell oppmerksomhet, at
temaet settes på dagsorden, og det trenes på det.
Vi har sett eksempler på at styremøter innledes med å lese et dikt
- diktansvarlig går på rundgang blant styrmedlemmene. Kanskje
er vi nå i en tid hvor diktene kan byttes ut eller suppleres med
innlegg om etikk, moral og samfunnsansvar relatert til den enkelte
virksomhet? Nylig hørte vi om en virksomhet som hadde laget en
kortstokk med etiske problemstillinger, hvor styremøtene startet
med å trekke et kort og diskutere dette.
Etiske dilemmaer er ofte problematiske, svært problematiske.
Grenselinjene er ikke lette å bli enige om. Etiske dilemmaer kan
ha flere sider, flere berørte, og det er flere handlingsalternativer.
Dette i kontrast til hva beslutningssterke ledere, advokater og
andre ofte vurderer og legger til grunn for løsning og handling.
Et dilemma til ettertanke kan i denne forbindelse være:
En arbeidskollega oppdager underslag av kr 100.000. Han sier det
skal benyttes til nødvendig operasjon av datterens livstruende
sykdom i USA. Hva vil du som arbeidskollega gjøre i en slik
situasjon, hvis du er den eneste som vet om dette, og du ser få
sjanser for at andre i virksomheten vil oppdage dette?
Erfaring tilsier at jo mer man arbeider med disse
problemstillingene, jo flere dilemmaer kommer man over med
islett av etikk og moral. Jo bredere, sammensatt og varierende ser
man også at løsningene kan være med hensyn til hvorledes man
skal gripe det an, hvem som kan eller skal kontaktes, og i hvilken
rekkefølge.
Ad 2 - Hvordan ønskes organiseringen (ansvarsfordelingen) av
kontrollordningen?
Kontroll oppleves av mange, for ikke å si de fleste, som negativt.
Det er noen ganger krevende å overbevise oppdragsgivere eller
enkeltpersoner om at kontroll kan være forebyggende, positivt og
nødvendig.
Ikke sjelden søker tilskuddsmyndigheter kontroll med at tilskudd
når formålet løst ved å utarbeide en revisors ”særattestasjon”
der revisor skal bekrefte internkontrollens egnethet. Men vil
revisor være i stand til å ”revidere” etiske dilemmaer? Vil det
være sannsynlig at revisor kan vurdere den iboende risiko som
finnes i at enkelte medarbeidere kan være villige til å misbruke
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”En arbeidskollega oppdager underslag av kr 100.000. Han sier det skal benyttes til
nødvendig operasjon av datterens livstruende sykdom i USA. Hva vil du som arbeidskollega
gjøre i en slik situasjon, hvis du er den eneste som vet om dette, og du ser få sjanser for at
andre i virksomheten vil oppdage dette?”

sin posisjon til å gjennomføre en bevisst handling for oppnå
en fordel for seg selv eller sine nærstående? Denne delen av
”internkontrollen” er nærmest umulig å kontrollere. Således
blir ofte troen på revisors kontroll overdreven. Revisor kan dog
ha en funksjon i å virke forbyggende, avskrekkende og bistå
ledelsen med å vurdere hvorvidt det regelverket og de kontrollene
som er iverksatt, virker etter sin hensikt. Revisorer kan også ha
formeninger om hvorledes uregelmessigheter skal håndteres, og i
visse tilfelle hvordan det skal tas opp og rapporteres i henhold til
regelverket.
Sentralt i prosessen med organisering av kontrollen vil være å få
frem hvilke kontrolltiltak som er best egnet til å redusere risikoen
for at tilskuddsmidler ikke blir benyttet til formålet. Dette bør
være det overordnede formålet ved kontrollordningene.
Det er det viktig å få frem samspillet mellom tilskuddsgiver,
tilskuddsmottaker, eventuelt kontrollorgan hos tilskuddsgiver/
mottaker, og tilskuddsmottakers lovpålagte revisor. Ved å
inndele kontrollene i ulike kontrolltiltak, kan kontrollen med de
enkelte tiltakene tildeles en eller flere av de ovennevnte basert på
hvem som har de beste forutsetningene for å utføre de ønskede
kontrollhandlingene. På denne måten kan man systematisk –
stein-på-stein – bygge et helhetlig kontrollsystem som er bedre
egnet til å oppnå en økt sikkerhet for at det ikke skjer korrupsjon
og misligheter, enn hva én enkelt kontrollhandling alene kan
oppnå.
Ad 3 - Hvilke sanksjoner bør iverksettes ved avvik?
Et viktig og vanskelig diskusjonstema er spørsmålet
om tilstedeværelse av adekvate sanksjonsordninger i
tilskuddsordningene.

Flere tilskuddsordninger er basert på innrapporterte tallstørrelser
til tilskuddsforvalter som danner grunnlaget for tilskuddssøknaden
og utmålingen av tilskuddets størrelse. Dersom det innrapporteres
uriktige størrelser, for eksempel for høyt medlemsantall, skyldes
de uriktige opplysningene da misbruk av tilskuddsordningen?
Eller skyldes de uriktige opplysningene en ubevisst feil,
misforståelse av regelverk og uteglemte opplysninger? Ikke
sjelden ser man for eksempel ”feilsummeringer”, eller ombytting
av tall der for eksempel kr 890.000 blir til kr 980.000. Er årsaken
til oppføring av støttegrunnlag på kr 980.000 et forsøk på å
tilegne seg uberettiget kr 90.000, eller skyldes det en ubevisst feil
som følge av to vridde tall som skulle vært kr 890.000?
Er det formildende omstendigheter at det utføres i frivillige
organisasjoner hvor økonomiansvarlig kan være frivillig tillitsmann
som jobber ”døgnet rundt” for frivilligheten? Dersom det avdekkes
misbruk, kan det da være aktuelt, i tillegg til tilbakebetalingskravet
av det uberettigete tilskuddet, å kreve tilbake en andel av det
berettigede tilskuddet? Ofte kan det ellers oppleves at det som
avdekkes ved stikkprøvekontroll bare medfører korreksjon til
det ”riktige”, og at kontrollen sånn sett ikke stimulerer til bedre
kvalitet i søknadsprosessen ved neste anledning.
Det er selvfølgelig vanskelig å avgjøre om det er den ene eller
andre typen ”feil”. Men varsel om at det ved gjentagelser også
vil bli vurdert reduksjon i berettiget tilskudd, er et tiltak som kan
bidra til å øke kvalitetssikringen hos tilskuddsmottaker. Valg av
størrelsen på den eventuelle sanksjonen gir også tilskuddsforvalter
det nødvendige handlingsrom.

LASSE BIRKELAND / MORTEN THUVE
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KONTROLL AV LØNNS- OG
ARBEIDSVILKÅR– VERDI OG
BEGRENSNINGER

Leverandørkontroller benyttes for å kontrollere om
leverandørene etterlever kontraktsvilkår og regelverk. Det
viktigste er å avdekke sosial dumping, altså at leverandørene
etterlever minstekrav til lønns- og arbeidsvilkår. Utsatte
bransjer er helse, renhold, bygg og anlegg. Når BDO gjør slike
kontroller for våre kunder, viser det seg ofte at både kundene
og leverandørene setter pris på disse kontrollene; kundene
fordi de får en bekreftelse på om leverandørene etterlever
norsk regelverk, og leverandørene for å få et godkjentstempel
som leverandør, men også for å få hjelp til å innrette seg etter
et relativt komplisert regelverk.
Vi går nærmere inn på hvordan kontroller kan gjennomføres
og drøfter verdien og mulige begrensninger.
Hvordan utføres en kontroll av lønns- og arbeidsvilkår?
Valg av undersøkelsesmetode og kontroller vil kunne variere
avhengig av om det gjelder virksomheter innen bygg og anlegg,
rengjøringsvirksomheter eller andre virksomheter som anses som
utsatt. En fellesnevner for utsatte bransjer er at det kreves lite
formalkompetanse for å utføre arbeidet.
Valg av kontrollmetode vil dessuten avhenge av om den er ment
som en innledende og overordnet analyse av risiko, eller skal være
en dybdeanalyse. I det første tilfellet vil vi typisk gjennomføre en
systemkontroll der formålet er å avdekke eventuelle svakheter
og økt risiko for brudd på regelverket. I det andre tilfellet er
kontrollen et resultat av allerede avdekket risiko, eksempelvis
basert på varsling. Følgende ulike kontrolltiltak mener vi utfyller
hverandre i kontraktsoppfølgingen:
• Dokumentkontroll i leverandørens lokaler.

Dokumentkontroll i leverandørens lokaler
Kontroller utført i leverandørens lokaler vil i første rekke være
egnet for kontroll av leverandørens kvalitetssikringssystemer
(timeregistreringsrutiner, lønnssystem, kontrakter, arkiv,
dokumentasjonsrutiner, egne uavhengige kontroller mv.), samt
historisk informasjon knyttet til skatt og avgift, arbeidskontrakter,
arbeidstid, feriepenger, timelønn inkludert lønnsutbetalinger,
pensjon, forsikringer, HMS-system, fakturering til oppdragsgiver
mv. Videre er det en anledning til å kartlegge selskapets rutiner
knyttet til bruk av og kontroller med underleverandører og
innleiefirmaer, samt etterlevelsen av krav til disse.
Stedlige kontroller i selskapets lokaler kan enten gjennomføres
varslet eller uanmeldt avhengig av bakgrunn og formål med
kontrollen. Adgangen til å utføre uanmeldt kontroll vil være
regulert i kontraktsvilkårene.

• Kontroll på arbeidssted.

Kontroll på arbeidssted
Formålet med et tilsyn på arbeidsstedet vil være å kontrollere
hvilket personell som faktisk utfører arbeidet. For generelt
risikoutsatte bransjer er det vanlig med bruk av underleverandører,
og oppdragsgiver kan fort miste kontrollen på hvilket firma og
hvilket personell som faktisk utfører arbeidet. Flere av sakene om
arbeidslivskriminalitet har nettopp avdekket at oppdragsgiver ikke
har kjent identiteten til personer som har utført arbeidet.

• Utvidede kontroller, herunder gransking.
De to førstnevnte kontrolltiltakene kan være generelle eller
mer rettede kontroller. I mange tilfeller anser vi det som
hensiktsmessig å benytte begge kontrolltiltakene for å få et mest
mulig helhetlig bilde. For at slike leverandørkontroller skal gi mest
mulig verdi, bør særlig risikoutsatte perioder og risikoutsatte
grupper kontrolleres.
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”Ansatte eller engasjerte kan ha andre
avtaler med arbeids- eller oppdragsgiver
enn det som kan avdekkes i en ordinær
leverandørkontroll.”
INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO

Utvidede kontroller, herunder gransking
I de tilfeller hvor tidligere kontroller gir indikasjoner på vesentlige
avvik, kan ytterligere undersøkelser være nødvendig. Slike
undersøkelser kan for eksempel gjøres ved vesentlige brudd på
forutsetningene som innebærer at oppdragsgiver ønsker å avslutte
oppdraget med leverandøren. I alle slike tilfeller vil BDOs oppgave
være å identifisere relevante faktiske forhold slik at oppdragsgiver
får det beslutningsgrunnlaget som er nødvendig for å kunne
håndtere saken på en forsvarlig måte. De undersøkelsene som skal
gjennomføres, skal holde høy kvalitet, være etterprøvbare og må
være dokumentert slik at resultatene kan benyttes også i rettslige
prosesser.
Hva er de typiske funnene?
I utførte leverandørkontroller har vi gjort oss opp noen erfaringer
knyttet til hvilke type avvik som ofte avdekkes i ulike bransjer.
Dette er oppsummert i tabellen nedenfor.
Bransje

Forhold

Helse

•

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene

•

Dårlige rutiner for dokumentasjon av avtalt arbeidstid

•

Mangler ved arbeidsavtaler

•

Renholdsarbeidere får ofte ikke betalt for reisetid
mellom oppdrag

•

Det er ofte avvik mellom arbeidslister og timelister

•

Mangler ved arbeidsavtaler

•

Mangler ved arbeidsavtaler

•

Manglende timelister

•

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene

•

Manglende overtidsbetaling

•

Svak oppfølging av underleverandører

Renhold

Bygg og anlegg

Tabell 1: Typiske funn knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i ulike bransjer.
Kilde: BDO

Videre ser vi en klar trend ved at antall funn blir kraftig redusert
ved oppfølgende kontroller. Etter vår mening er dette et tegn på
at de fleste virksomheter ønsker å etterleve regelverket, men at
kunnskap knyttet til fagområdet er mangelfullt.
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”Ofte er det andre personer som jobber
i oppdragene enn de som er oppgitt til
kunden.”
ØYVIND GLENDRANGE
MANAGER, BDO

Hvilken verdi gir kontroller knyttet til lønns- og arbeidsvilkår?
Etter vår mening kan leverandørkontroller gi verdi både for
oppdragsgiver og den virksomheten som er gjenstand for kontroll.
Innkjøper av tjenestene vil via leverandørkontroller få informasjon
om hvorvidt leverandører etterlever regelverk knyttet til lønnsog arbeidsvilkår og eventuelt særskilte kontraktsvilkår knyttet
til dette. Denne informasjonen vil være innhentet og vurdert
av personer med inngående kjennskap til regelverket, herunder
juridisk ekspertise. Spesielt i de tilfellene det benyttes nye og/eller
ukjente leverandører, vil en leverandørkontroll gi trygghet for at
reglene etterleves, eller avdekke forhold som bør utbedres.
For den virksomheten som blir kontrollert, er dette en
mulighet for å få gjennomgått rutiner og praksis av personer
med spesialkompetanse på området. Slik kompetanse har
virksomhetene gjerne ikke i eget hus. Spesielt gjelder dette
mindre virksomheter. Det er også en mulighet til å få konstruktive
innspill om forhold som kan forbedres.
Hvilke begrensninger har kontroller knyttet til lønns- og
arbeidsvilkår?
Leverandørkontroller må ikke forveksles med myndighetsutøvelse
og er basert på frivillighet og samtykke. Det er da forhold som
ikke nødvendigvis lar seg avdekke gjennom kontroller beskrevet
ovenfor. For eksempel er leverandørene ofte godt kjent med
slike kontroller og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder. Dette
gir en risiko for at useriøse aktører «pynter på fasaden». Det er
for eksempel tidligere avdekket at virksomheter opererer med
tilleggsavtaler som for eksempel innebærer tilbakebetaling av
lønn til bakmenn i hjemlandet?

ØYVIND GLENDRANGE / INGER-JOHANNE WEIDEL
oygl@bdo.no / inwe@bdo.no
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ARBEIDSLIVSKRIMINALITET
– MÅL OG VIRKEMIDLER
Myndighetene har en stadig økende oppmerksomhet om
arbeidslivskriminalitet her i landet. Det offentlige som
innkjøper løper en betydelig risiko for å bli involvert i
saker om skatteunndragelse, merverdiavgiftsbedrageri,
regnskapslovbrudd, korrupsjon og hvitvasking. Straffesaker
på området viser at enkelte leverandører opptrer som
organiserte kriminelle grupperinger. Dette gir grunn til å
ta leverandørkontrollen på alvor. De verste eksemplene
på arbeidslivskriminalitet i økonomiske straffesaker
som har vært behandlet av domstolene så langt, gjelder
prosjekter i regi av blant annet Skattedirektoratet og
Forsvarsdepartementet. Gjennom rammeavtalen med
Oslo kommune (UKE-avtalen) har BDO gjennomført flere
leverandørkontroller for det offentlige under ulike stadier
i en anskaffelse. Her gir vi en kort oversikt over årsaker og
målsettinger.
Hva er arbeidslivskriminalitet?
Arbeidslivskriminalitet, arbeidsmarkedskriminalitet eller A-krim
som noen kaller det, er ikke et nytt fenomen. Svart arbeid,
systematisk unndragelse av skatter og avgifter, utnytting av
underbetalt og ufaglært arbeidskraft, som er blant de svakeste i
samfunnet, er ingen ny eller ukjent problemstilling. Men det kan
virke slik når man ser hvilke medieoppslag og omtaler dette får
blant politikere, bransjeorganisasjoner og enkeltaktører i bransjen.
Særlig skattemyndighetenes og politiets evne til å endre strategi
i innsatsen mot denne formen for organisert kriminalitet, har

resultert i avsløringer av arbeidslivskriminalitet. Men mye av
denne kriminaliteten har gode vekstvilkår i det skjulte. Særlig de
straffesakene som kommer for domstolene og som det skrives
om i media, viser tydelig hvilken samfunnsskadelig effekt slik
kriminalitet har. Sakene omfatter flere former for økonomiske
lovbrudd, ikke bare straffebestemmelsene om skatte- eller
avgiftsunndragelse.
Analyser fra Sverige viser at den svarte økonomien utgjør omkring
fem prosent av BNP, dvs. omtrent ti prosent av den fastsatte
skatten. Det er ikke usannsynlig at de samme gjetningene kan
gjøres for den svarte økonomien her i landet. Risikoen er at
arbeidsmarkedskriminalitet gir organiserte kriminelle grupper
fotfeste her i landet og gode vekstvilkår og utviklingsmuligheter.
Det er først og fremst det offentlige som innkjøper som kan
forhindre en slik utvikling.
Årsaker
Hovedårsakene til at det er grobunn for slik kriminalitet i
privatmarkedet er at enkeltindivider velger å handle «svart».
Enten det gjelder barnepass, vaskehjelp, bilvask eller utbedring
av egen bolig eller feriested. Som enkeltpersoner har vi derfor
et samfunnsansvaret for å forhindre fremveksten av organisert
arbeidslivskriminalitet. I proffmarkedet er hovedårsaken at det
offentlige og private bedrifter velger kriminelle leverandører. Det
er faktisk en risiko for at den leverandøren som kan utføre byggog anleggsarbeid til en vesentlig lavere pris enn sine konkurrenter,
er en kriminell leverandør. Anskaffelser setter krav til innkjøperne
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”Det er et samfunnsansvar for oss som
enkeltpersoner å hindre fremvekst av
organisert arbeidslivskriminalitet.”
ERLING GRIMSTAD
PARTNER, BDO COMPLIANCE OG GRANSKING

i det offentlige om at de er i stand til å finne ut om det er mulig
for leverandøren å levere tjenestene eller varene til bærekraftige
betingelser (dvs. betingelser som er i samsvar med krav etter
skatte- og avgiftslovgivningen og minstetariff).
Fra statsbudsjettet for 2016 fremgår det at kontrolletatene har
god innsikt i problemstillingene, men mangler helhetlig oversikt.
Dessuten er det utvilsomt store mørketall, dvs. at myndighetene
ikke vet omfanget av denne form for kriminalitet eller hvor store
de økonomiske konsekvensene er (se Prop. 1 S (2015-2016) for
budsjettåret 2016):
Kontrolletatene har relativt god innsikt i utvalgte former for
arbeidsmarkedskriminalitet, og de har en grov oppfatning av
omfanget av problemet innenfor sine virkeområder. Det mangler
derimot en helhetlig oversikt over både aktører og aktiviteter
innenfor arbeidsmarkedskriminaliteten, og det er derfor knyttet
stor usikkerhet til omfanget av fenomenet.
Det virker likevel klart at det i visse bransjer i Norge har
oppstått et marked for varer og tjenester som er basert på lave
personalkostnader, der de lave kostnadene skyldes brudd på
arbeidsmiljøloven, eventuelt også allmenngjøringsloven i de
allmenngjorte bransjene. Som oftest foreligger det indikasjoner
på brudd på andre regelverk også, blant annet skatte- og
avgiftsregler. Utsatte bransjer er blant annet bygg og anlegg,
renhold, restaurant og uteliv, landbruk, verftsindustri, transport og
fiskeindustri.
En annen årsak til arbeidslivskriminalitet er mangelfull eller ikke
eksisterende leverandørkontroll som gir åpning for kriminelle
underleverandører. Etter vår oppfatning er det langt fra
tilstrekkelig å ha kontrakter som stiller krav til leverandørens
oppfyllelse av lover og regler. Slike krav må følges opp i praksis
gjennom etterlevelseskontroll. Vi vet at leverandørkontroller kan
være krevende å gjennomføre med god effekt fordi de useriøse
tilpasser seg bestillers kontrollformer og spørreskjemaer. De
useriøse gir bestiller den informasjon som kreves, ofte uten at det
har hold i virkeligheten.

Med økt politisk fokus på temaet følger også en større
oppmerksomhet om årsaker til denne formen for kriminalitet.
Skatteetatens prosjekt «Fiktiv fakturering i nettverk» og
trusselvurderinger fra bl.a. ØKOKRIM og Kripos er eksempler på
tiltak som øker myndighetenes kunnskap om kriminalitetsformen.
Den viktigste kilden til kunnskap om arbeidslivskriminalitet er
likevel avsløring og opprulling av organiserte miljøer og deres
metoder.
Selv om myndighetene og bransjen vet mye om årsakene, er det
overraskende lite kunnskap om omfanget og sammenhenger i
de ulike bransjer som har disse utfordringene. Blant annet er det
lite kunnskap om hvor utbredt fiktiv fakturering og svart arbeid
er, eller eventuelle sammenhenger mellom de som driver «hvitt»
og de som driver «svart». Finnes det en grå økonomi med islett
av seriøse bedrifter som utad opererer «hvitt», men som også
benytter useriøse underleverandører?
Mål
Regjeringen har gitt et tydelig politisk signal om at
arbeidslivskriminalitet må bekjempes. Svart økonomi og
arbeidsmarkedskriminalitet er en alvorlig trussel for samfunnet
som vi må angripe bredt (se dokument 8:7 S (2014-2015)).
Arbeidslivskriminalitet utgjør en sentral del av Skatteetatens
samfunnsoppdrag (se tale fra Finansministeren den 3. september
2014 på møte i regi av NTL Skatt). Regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015 omfatter til sammen 22
punkter. I forbindelse med fremleggelsen ble det uttalt:
Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme
seriøse og gode arbeidsforhold gjennom et bredt samarbeid
mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om
forebygging, kunnskapsdeling og håndheving. De enkelte tiltakene
må ses i sammenheng med regjeringens samlede politikk mot
økonomisk kriminalitet.

ERLING GRIMSTAD
eg@bdo.no
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”Pensjonskostnader dekkes nå etter et sjablonmessig påslag, men bygger fortsatt på
kommunens lønnsutgifter, og er ikke sikkert kostnadsdekkende for den ikke-kommunale
barnehagen.”
KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

TILSKUDD TIL PRIVATE
BARNEHAGER – GRUNDIGE
UTREDNINGER UNDERBYGGER
LIKEVERDIG BEHANDLING
Kommunen har ansvaret for både utmåling og tilsyn av
tilskudd til private barnehager. Tildelingen skal bygge på
prinsippet om likeverdig behandling av private og offentlige
barnehager. Kommunen bør derfor fremstå som både
rettferdig og etterrettelig i tildelingen. Dette vil i tillegg lette
saksbehandlingen, og forhindre unødvendige runder med
klager til fylkesmann.
Likeverdig behandling og å dokumentere rettferdighet,
er krevende; hva er ordinære driftskostnader, særlig når
administrasjonspåslaget og pensjonskostnaden bygger på
dette, hvordan beregnes kapitalkostnadene og er de dekkende
for ikke-kommunale barnehager med nyere bygg, hvor
mange barn med forskjellige oppholdstider er og har vært?
Hjelpemidlet er å bruke en selvkostkalkyle.
Fra statlig direktefinansiering til kommunal
tilskuddsformidling
Opprinnelig var det øremerkede tilskudd til drift av
barnehager, både kommunale og ikke-kommunale. Senere ble
barnehagetilskuddet innlemmet i kommunenes rammetilskudd,
og kommunene skulle da stå for hele den offentlige finansieringen,
også finansiering av de private barnehagene. Fortsatt beregnes

tilskuddet etter en stykkpris, og med utgangspunkt i det
gjennomsnittlige utgiftsnivået per barn i de kommunale
barnehagene. Det er således kostnadsnivået i de kommunale
barnehagene som er styrende for tilskuddet. Det kommunale
tilskuddet skal dekke kostnader i den ikke-kommunale barnehagen
som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
Ifølge forskrift om likeverdig behandling er det bestemt at
kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale
barnehager i kommunen behandles likeverdig med kommunale
barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til ordinær drift.
Utfordringen blir da å definere nærmere hva som er likeverdig
behandling, og hva som er ordinær drift. Riktignok er det utgitt
både veiledere og regneark som skal gjøre både vurderinger
og beregninger enklere, men fortsatt vil det være enkelte
skjønnsspørsmål.
Et detaljert regelverk og hyppige endringer gjør utmålingen av
tilskudd komplisert
Ordinær drift av den kommunale barnehagen omfatter
driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.
Satsene for tilskudd ble for 2016 endret fra å basere seg
på 98 % av det som tilsvarende kommunale barnehager i
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gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering, til 100 % av
dette gjennomsnittet. En utfordring her er å skille mellom
driftskostnader og administrasjonskostnader, og etter de siste
reglene skal administrasjonskostnader utgjøre sjablonmessig 4%
av driftsutgiftene. Barnehagens driftsutgifter er definisjonsmessig
samordnet med tjenestefunksjonen i KOSTRA, dvs. førskole på
funksjon 201. Den omfatter ikke utgifter til barn med spesielle
behov. Har kommunen barnehager med budsjetterte kostnader
som er 25% høyere enn gjennomsnittet, skal disse holdes
utenfor beregningsgrunnlaget. Det er nødvendig å utarbeide
en selvkostkalkyle for henføring av riktige driftskostnader selv
om utgangspunktet er driftsutgiftene på barnehagefunksjonen.
Kalkylen brukes også for å dokumentere andre kostnader som
nevnes nedenfor.
Kommunen skal fastsette tilskuddssatser per heltidsplass. Da
fordeles kostnadene mellom småbarns- og storbarnsplasser, altså
barn under og over tre år. Dette forholdstallet for finansiering
av de respektive plassene forteller hva en småbarnsplass koster
sammenlignet mot en storbarnsplass. I tillegg må gjennomsnittlig
antall barn for det enkelte regnskapsår vektes, henholdsvis med
7/12 for antall barn på våren og 5/12 for antall barn på høsten.
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Satsene for tilskuddet skal baseres på kostnader fra
regnskapsåret to år før det gjeldende tilskuddsåret. For å beregne
foreldrebetaling og kostpenger, benyttes antall barn omregnet
i heltidsplasser fra de to ovennevnte årene multiplisert med
maksimalpris for foreldrebetaling og kostpenger. Kostpengene
er fra regnskapsåret to år før tilskuddsåret, og justeres med
kommunal deflator, altså et mål for lønns- og prisstigning fastsatt
i statsbudsjettet. Dersom satsene for foreldrebetaling endres i
løpet av året, skal dette også med i beregningene.
Kapitalkostnader knyttet til kommunens egne barnehager
skal også beregnes og inngå i kalkylen. Kapitalkostnader er
kalkulatoriske renter og avskrivninger. Kommunen kan velge om
den ønsker å basere seg på faktiske kapitalkostnader på egne
bygg, eller standard satser gitt fra direktoratet. Nytt fra 2016
er at det innføres differensierte satser for kapitaltilskudd, hvor
byggeår for den enkelte barnehage avgjør størrelsen på satsen.
Utfordringen for de ikke-kommunale barnehagene er at dette
kapitaltilskuddet ikke dekker de faktiske kostnadene dersom
barnehagen har et nyere bygg, altså at kommunens barnehager
har et lavere beregningsgrunnlag, eller at statens standardsats er
for lav.
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”Stadig flere kommunale tjenester bygger på selvkost, altså hvordan kommunale utgifter
avgrenses i en kostnadsberegning. Dette gjelder også for utmåling av tilskudd til private
barnehager.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Pensjonskostnader har kanskje vært den mest omdiskuterte
komponenten i utmåling av kommunalt tilskudd til private
barnehager de siste årene. Tidligere har tilskuddet vært basert
på de reelle pensjonskostnadene i den enkelte kommune, og
det er sannsynligvis også her de største kostnadsforskjellene
mellom private og offentlige barnehager har ligget. Fra og med
2016 skal imidlertid ikke kommunens pensjonsutgifter være
utgangspunktet, med skal i stedet bygge på et påslag på 13 % av
brutto lønnsutgifter i de kommunale barnehagene. Beregning av
pensjonskostnaden i tilskuddet er således blitt betydelig forenklet.
Gode rutiner for kvalitetssikring av kostnadene og
beregningene er viktig
Kvalitetssikring av kostnadene som inngår i beregningen av
tilskudd, er viktig. Med kvalitetssikring menes kommunens egne
rutiner for å kontrollere at beregningsgrunnlaget for utmåling
av tilskudd er korrekt. Dette omfattes generelt av rådmannens
ansvar for internkontroll. For barnehagesektorens vedkommende
vil det i praksis si hvordan barnehageadministrasjonen
(barnehagesjef) gjennomfører etterberegning og uavhengig
kontroll av regnskapene.
Kommunene benytter oftest en selvkostkalkyle. Det er
utgitt en mal utarbeidet av KS i samarbeid med Private
Barnehagers Landsforbund (PBL), og denne bygger på detaljert
veiledning fra Utdanningsdirektoratet. En slik kalkyle letter
kvalitetssikringen betraktelig, både for kommunen internt, for
eksterne kvalitetssikrere og for tilskuddsmottakerne. Foruten å
dokumentere alle kostnadene og beregningene bygget på disse,
inneholder kalkylen også opplysninger om antall barn fordelt på
«store og små» og hvordan man beregner heltidsplass.
Kostnader forbundet med styrket tilbud er ofte gjenstand for
uenigheter
Ett av skjønnsspørsmålene ved utmåling av tilskudd, er kostnader
knyttet til styrket tilbud til førskolebarn (KOSTRA funksjon
211). Utfordringen er knyttet til fordeling av kostnader mellom
den ordinære barnehagedriften og det forsterkede tilbudet til

barn med spesielle behov. Selv om ordinær barnehagedrift og
det forsterkede tilbudet henføres til to forskjellige funksjoner
i KOSTRA (funksjon 201 og 211), vil kommunens vurdering av
hva som er et forsterket tilbud likevel kunne bli gjenstand for
diskusjoner.
Ressurser som identifiseres ut over en bemanningsnorm, kan
henføres til funksjon 211. Dette er typisk kostnader forbundet
med ekstratimer til oppfølging av barn med spesielle behov,
spesialutstyr, taxiutgifter og lignende. Også barn med spesielle
behov skal imidlertid ha «grunnbemanning», og denne
skal ikke inngå i funksjon 211. En feilaktig henføring fører til
underrapportering av kostnader for ordinær barnehagedrift,
som igjen fører til for lave tilskudd til de private barnehagene.
Det er viktig at kommunen er åpen om hvordan den foretar
den skjønnsmessige vurderingen av hvilke ressurser som inngår
i tjenesten styrket tilbud, og hvilke ressurser som inngår i den
ordinære barnehagedriften. Da reduseres klager og runder med
avklaringer hos fylkesmannen.
Åpenhet om utmåling av tilskudd gir forutsigbarhet Det kanskje
viktigste prinsippet ved beregning og tildeling av tilskudd til
private barnehager er åpenhet og dialog mellom kommunen
og de private barnehagene. I kommuner der det er minst klager
knyttet til utmålingen av tilskudd, skyldes dette som regel god
informasjon, og at kommunen tar seg tid til å gjennomgå, forklare
og generelt sett ha dialog med de private barnehagene underveis
i prosessen. Alternativet er uforutsigbarhet og en situasjon der
tilskuddsutmålingene kan variere, også tilfeller med krav om
tilbakebetaling. På generelt grunnlag er regelverket utarbeidet for
å kunne gi rettferdighet, forutsigbarhet og økonomisk kontroll for
både kommunen og de private barnehagene. Brukes dette, blir
prosessen smidigere.

KNUT KAVLI / ØYVIND SUNDE
knka@bdo.no / oysu@bdo.no
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FORVALTNINGSREVISJON OG
PROBLEMSTILLINGER

Forvaltningsrevisjon er å gjøre en vurdering av en tilstand opp mot gitte kriterier. Det er ikke en beskrivelse av et område eller
tjeneste. Problemstillingene er styrende for hva kontrollutvalget ønsker å få besvart, og forvaltningsrevisor må konkludere opp
mot disse. Da er det vesentlig at kontrollutvalget utformer problemstillingene klart og tydelig, og ikke faller for fristelsen «å
skulle ha med alt i én formulering». Konsentrer problemstillingen om ett problem, og lag heller flere problemstillinger. Men
husk, avgrensede problemstillinger som ikke er overlappende!
Plan for forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgene får utarbeidet overordnet analyse som grunnlag for å lage en plan for forvaltningsrevisjon. Den overordnede analysen
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og konkluderer med aktuelle områder eller tema for forvaltningsrevisjon.
Eksempel kan være:
Pkt

Tjenesteområde

Forsla til prosjekt - tematittel

Hovedfokus

1

Organisasjon

Kommunestruktur – implementering av prosess for sammenslåing av
kommuner

Styring

2

Teknisk

Gjennomføring av vedtatte investeringer

Investeringer

3

Hele kommunen

Gjennomføring av generelle sparetiltak

Styring

4

Organisasjon

Utbredelse og utnyttelse av kommunens rammeavtaler

Innkjøp

5

Barnehager

Kontroll med beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Økonomi

6

Skole og barnehage

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Regelverksetterlevelse

7

Eiendom

Vurdering av drift av eiendomsforvaltningen

Produktivitet

8

Styring

Vurdering av rådmannens oppfølging av internkontroll

Måloppnåelse

9

Organisasjon

Etterlevelse av regler om offentlige anskaffelser

Regelverksetterlevelse

10

Sosial

Vurdering av samarbeid og kvalitet innen barnevern

Kvalitet

11

Helse og sosial

Samhandlingsreformen og neste fase med innlemming av rus og psykiatri

Kvalitet

12

Teknisk

Vedlikehold av bygg, veier og boligtiltak

Måloppnåelse

Tabell: Oversikt over aktuelle prosjekter innen forvaltningsrevisjon i valgperioden.

En slik oversikt inngår i kontrollutvalgets drøfting av aktuelle forvaltningsrevisjoner. Som man ser er forslagene bare angitt med
tematittel i eksemplet ovenfor, og det er ofte også realiteten. For de prosjektene som velges, må derfor prosjektenes problemstillinger
utformes. Dette gjøres normalt i selve planen for forvaltningsrevisjon. I utgangspunktet bør den overordnede analysen gi et tilstrekkelig
grunnlag for å formulere dette, men det kan også hende det må innhentes ytterligere informasjon i kommunen. Det er vesentlig at
problemstillingene er treffende på det kontrollutvalget ønsker å få vurdert.
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”Kontrollutvalgets bestilling har ofte
mange problemstillinger og er også noen
ganger overlappende.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Utfordringen med å lage problemstillinger
Selve revisjonsstandarden krever «bare» at det skal lages
problemstillinger for den enkelte forvaltningsrevisjon, og at
revisor må operasjonalisere denne/disse så de blir konkrete
nok til å besvare det kontrollutvalget ønsker. I dette kravet kan
det ligge et betydelig arbeid og som naturlig nok blir styrende
for resten av forvaltningsrevisjonen. Tydelige problemstillinger
er således en forutsetning for å få en god undersøkelse, men
det er også en forutsetning for effektiv gjennomføring av
revisjonen. Problemstillingene legger naturligvis føringer for
revisjonskriteriene, altså målestokken for hva revisjonen vurderer
en «tilstand» opp mot.
Vi ser noen ganger at kontrollutvalgene har mange spørsmål
det vil ha svar på i en forvaltningsrevisjon. Ofte er spørsmål
overlappende, eller er for omfattende sett opp mot de ressurser
man har til disposisjon for forvaltningsrevisjonen. Vi belyser dette
litt nedenfor.
Eksempler på problemstillinger
Et kontrollutvalg bestilte en forvaltningsrevisjon på
selvkostområdet med bl.a. følgende problemstillinger:
1. Har kommunen rutiner som sikrer korrekt behandling av
selvkost?
2. Har kommunen fordelingsnøkler som sikrer riktig fordeling av
indirekte kostnader?
3. Er selvkostberegningene etterprøvbare?
4. Har kommunen gjennomført etterkalkulasjon av
selvkostberegningene som grunnlag for regulering mot
selvkostfond?
5. Er utviklingen i selvkostfond gjenstand for vurdering ved
fastsettelse av neste års gebyr?

Det kontrollutvalget egentlig ønsker svar på her, er:
1. Har kommunen beregnet henførbare kostnader til
gebyrområdene korrekt, og gir selvkostkalkylene et riktig
uttrykk for selvkost på de respektive tjenestene?
I en slik problemstilling får man vurdert om henførbare
kostnader er foretatt korrekt, dvs. både direkte, indirekte og
kapitalkostnader, samt at oppsettet av etterkalkylen også er
korrekt og gir riktig resultat for tjenestene. Et slikt oppsett
inkluderer selvkostfondet. Hvis revisor kan konkludere på dette,
har man også indirekte konkludert på at rutinene er på plass, og at
«systemet» (selvkostverktøyet) også er korrekt. Kontrollutvalgets
problemstillinger kan derfor bli analysetema under en mer
overordnet problemstilling.
Et annet eksempel er en bestilling på forvaltningsrevisjon av
arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorgssektoren.
Problemstillingene var:
1. Hva er årsaken til sykefraværet?
2. Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere sykefraværet?
3. Er det iverksatt tiltak for å få etablert et godt arbeidsmiljø?
4. Hvordan vurderer de ansatte sitt arbeidsmiljø, herunder både
psykososialt og fysisk arbeidsmiljø?
Gjennom revisjonen ble det klart at undersøkelsestemaene
i de ulike problemstillingene var noe overlappende. Både
problemstilling nr. 2 og nr. 3 omfatter tiltak relatert til
sykefraværet, den første tiltak for redusere fraværet og den
andre tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Også vurdering av det
fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet i problemstilling nr. 4
vil henge sammen med de foregående. Derfor ble det lagt vekt
på å behandle tiltak av forebyggende og oppfølgende art under
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”Gode problemstillinger er en forutsetning
for at kontrollutvalget faktisk får svar på
det det ønsker.”
INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO

problemstilling nr. 2, mens medarbeiderundersøkelsen om
arbeidsmiljø ble tatt opp i nr. 3 og de ansattes oppfatninger
i nr. 4. Det er likevel konkludert per problemstilling, men
analysetemaene ble «omrokert» som beskrevet.
Et tredje eksempel viser at kontrollutvalget ber om evaluering av
bemanning i to av seks problemstillinger:
1. I hvilken grad er organisering og bemanning innenfor
barnevernet i kommunen tilstrekkelig?
2. Er kompetansen og kapasiteten innenfor barnevernet
tilfredsstillende?
I dette tilfellet ble bemanningssituasjon vurdert under den første
problemstillingen, sammen med en evaluering av organiseringen
av tjenesten. Dermed sto vi igjen med kompetanse som eneste
analysetema under den andre problemstillingen.
Dette er eksempler på tilfeller der revisor har måttet «brekke
opp» problemstillingene og sortere temaene under den
problemstillingen revisor mente de hørte best hjemme.
Gode problemstillinger
Forvaltningsrevisjon er å vurdere forvaltningens praksis opp mot
gitte kriterier. Undersøkelser som bare er en beskrivelse av et
område eller tjeneste, er da ikke forvaltningsrevisjon. Det kan gis
noen forutsetninger for gode problemstillinger:1
• Problemstillingene bør bidra til at undersøkelsen blir
relevant, nyttig og betydningsfull.
• Ordlyden må samsvare med undersøkelsens innhold og
omfang.
• Dersom det er flere problemstillinger, må de være klart
avgrenset og ikke overlappende.

1)

Se NKRF – Veileder i forvaltningsrevisjon, 2016.

• Dersom det blir mange problemstillinger, bør revisor vurdere å
avgrense prosjektet.
• Strukturer problemstillingene i en logisk rekkefølge.
• Formuler problemstillingen som et spørsmål.
• Konsentrer spørsmålet om ett problem.
• Problemstillingene bør ikke være for detaljerte.
• Ikke inkluder komplekse forklaringer eller årsakssammenhenger
i problemstillingen.
• Revisor skal kunne konkludere for hver problemstilling.
• Leseren må oppfatte problemet lett og greit.
Konklusjoner mot problemstillinger
Som nevnt ovenfor krever revisjonsstandarden at forvaltningsrevisor skal konkludere på hver problemstilling, og at rapporten
viser sammenhengen mellom problemstillinger, revisjonskriterier,
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle
anbefalinger.
Følger revisor standardens oppsett for selve rapporten, skulle
dette bli ivaretatt, men det er likevel viktig å være bevisst på hva
kontrollutvalget faktisk ønsker svar på og at dette reflekteres i
gode problemstillinger

ØYVIND SUNDE / INGER-JOHANNE WEIDEL
oysu@bdo.no / inwe@bdo.no
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ANALYSE AV REGNSKAPSINFORMASJON FOR Å FOREBYGGE
OG AVDEKKE ØKONOMISK
KRIMINALITET
Det aller meste som foregår i en virksomhet blir registrert i
virksomhetens regnskapssystem, lønnssystem eller i andre
informasjonssystemer. Denne informasjon, benyttet på rett
måte, kan gi virksomheten svært viktig informasjon i arbeidet
med å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet. Hvordan
gå frem for å identifisere svakheter i internkontrollen, og også
identifisere faktiske indikasjoner på økonomisk kriminalitet?
Vi ser på såkalte «røde flagg» nedenfor.
Noen aktuelle analyser
Analyser bør være basert på risiko. Det er flere analyser som
vil være aktuelle for enhver virksomhet. Det er viktig å gjøre
oppmerksom på at det kan gjennomføres svært mange sofistikerte analyser. Her har vi fokus på analyser som i de fleste tilfeller
ikke er spesielt sofistikerte, men som likevel erfaringsmessig er
fornuftige å gjennomføre. Aktuelle analyser er:
• Kvalitet i ansatt- og leverandørdata.

• Kontroll av likheter i leverandørregister og ansattregister,
eksempelvis bankkontonummer, adresse e.l.
• Transaksjonsanalyse av innkjøpsdata.
• Analyse av fullmakter og dualkontroll.
• Analyse av endringer i masterdata.
• Kartlegging av innkjøp fra ulike organisasjonsformer, eks.
omfang av innkjøp fra enkeltpersonforetak.
Det normale utgangspunktet for slike analyser er leverandørregister, lønnsregister, oversikt over inngående fakturaer og
lønnsutbetalinger for inneværende år. Vi kommer tilbake til
enkelte av disse analysene nedenfor, men først litt metode.
Metode for dataanalyse
De ulike faser i en dataanalyse illustreres i modellen nedenfor:

• Relasjonsanalyser. (Har ansatte roller hos leverandører?)

Planlegging

Figur: De ulike faser i en dataanalyse

Innhenting av data

Analyse

Verifikasjon av resultater

Rapportering
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”Det må ikke være tvil om hvilke data som
etterspørres. «Falske» analyseresultater
gir unødig mye arbeid.”
KRISTIAN THAYSEN
PARTNER, BDO

Planlegging og kartlegging av tilgjengelig data I planleggingsfasen
tas det utgangspunkt i eventuelle eksisterende risikoanalyser.
Dette er viktig for å kartlegge om det er bestemte områder som
bør analyseres ytterligere, og om det foreligger detaljer som i
videre analyse er hensiktsmessig å legge mer vekt på. I denne
prosessen ønsker vi å fremheve betydningen av:
• En analyseplan med spesifikke målsettinger for hver analyse,
herunder hvilken risiko som konkret skal vurderes. Slik unngår
man å bli sittende med et analyseresultat som man ikke vet om
man skal følge opp, eller eventuelt hvordan.
• En detaljert analyseplan som sikrer at nødvendige data er
tilgjengelige.
• Hvorvidt planlagte analyser er innenfor aktuelle personvernregler, herunder om de data man har tilgjengelig, kan benyttes i
slike analyser.
• Ved ekstern bistand i analysearbeidet må det utarbeides en
databehandleravtale mellom oppdragsgiver og leverandør.
• Involvering av ansatte/tillitsvalgte i tråd med arbeidsmiljølovens
bestemmelser om kontrolltiltak i arbeidsforhold, herunder
informasjon til ansatte om de analyser som skal gjennomføres.
• En god oversikt over aktuelle forretningsprosesser og hvordan
virksomhetens interne systemer og retningslinjer understøtter
disse.
Innhenting av data
Når data skal hentes inn, er det viktig at det gjennomføres på en
slik måte at det ikke er tvil om hvilke data som etterspørres. Dette
reduserer risikoen for at det gjennomføres dataanalyser med
utgangspunkt i feil datagrunnlag, og at det produseres «falske»
analyseresultater. «Falske» analyseresultater gir unødig mye
arbeid da den dårlige kvaliteten gjerne ikke avdekkes før man er i
prosess med å verifisere analyseresultatet.
Ved innhenting av data vil det være fornuftig å benytte et såkalt
filbestillingsskjema. For mottatt analysemateriale bør det gjennomføres verifikasjonskontroller og rimelighetskontroller slik at
risikoen for feil i mottatt datamateriale reduseres.

Gjennomføring av analyser
Selve gjennomføringen av analysene i tråd med analyseplanen
foregår på ulike måter og ved bruk av ulike verktøy, alt avhengig
av hvilke analyser som skal gjennomføres. Eksempelvis kan en
benytte verktøy som IDEA, Tableau, Microsoft Excel, MS SQLserver og Analyst’s Notebook. Valg av verktøy vil for de fleste bero
på hva man har tilgjengelig, og hvilken verktøykompetanse man
har.
Kontroll/verifikasjon av analyseresultater
Når analysen er gjennomført, må resultatene verifiseres. Dette
gjøres både ved å verifisere analyseresultater mot det opprinnelige
mottatte datagrunnlaget, og ved å kontrollere et begrenset utvalg
av resultater gjennom oppslag i den applikasjonen som dataene
har sin opprinnelse fra.
Rapportering
Etter å ha utført en tilfredsstillende verifikasjon av analyseresultatene, utarbeides en rapport som kort oppsummerer hvilke
analyser som har vært gjennomført, hva formålet med de ulike
analysene har vært og resultatene fra analysen. Presentasjon
av analyser gjennom «dashboards», eksempelvis ved bruk av
programmet Tableau, er svært hensiktsmessig.
Analyseresultatene, med unntak av forhold som gjelder internkontroll, datakvalitet mv., vil normalt inneholde personopplysninger, og distribusjon av disse må dermed begrenses.
De enkelte analyser
Følgende analyser kan være relevant for de fleste virksomheter å
gjennomføre:
• Datakvalitet i leverandørregister
Analyser for å identifisere i hvilken grad leverandører er
registrert med manglende informasjon, eksempelvis manglende
adresse og/eller organisasjonsnummer, kartlegging av om
det foreligger duplikater i leverandørregisteret og status med
hensyn til om leverandøren er konkurs, slettet eller lignende.
Videre analyseres bruk av datafelter i leverandørregisteret for
å kartlegge om eventuelle obligatoriske datafelter benyttes,
og at de benyttes på rett måte. I tillegg kan det gjennomføres
kontroller for å verifisere at organisasjonsnummer for norske
leverandører er gyldige.
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”En relasjonsanalyse bør omfatte de som har
beslutningsmyndighet, de som utarbeider
kravspesifikasjoner i anbud, og de de som
godkjenner fakturaer.”
THOMAS DAHL
SENIOR MANAGER, BDO

• Analyse av ansattregister mot leverandørregister
Analyser for å identifisere eventuelle likheter mellom ansatt- og
leverandørregisteret, eksempelvis bankkontonummer, adresser
og telefonnummer. I slike analyser bør verktøy med «fuzzy
match»-metodikk benyttes.
• Fakturakontroll
Her analyseres tetthet i faktureringen fra leverandører for å
identifisere leverandører med stor avhengighet til virksomheten.
Fakturaer med store runde beløp, fakturanummerering som
bryter med fakturadatering, mulige duplikatutbetalinger
(dobbeltutbetalinger til leverandører) og analyse av
fakturabeløp ved bruk av «Benford’s Law» mv.
• Relasjonsanalyse
Her kartlegges eventuelle relasjoner mellom leverandører
og ansatte i virksomheten, eventuelt innleide konsulenter.
Kartleggingen gjennomføres ved å innhente data fra ekstern
part om leverandørene til virksomhetene. Det innhentes
informasjon om eiere og formelle roller, eksempelvis daglig
leder, styreleder og styremedlemmer. Denne informasjonen
hentes inn for flere ledd, og sammenstilles med de ansatte
som inngår i analysen. Vi anbefaler at det gjøres en innledende
vurdering av hvilke ansatte, eventuelt innleide, som bør
omfattes. Det bør være en sammenheng mellom risiko
og de arbeidsoppgaver og fullmakter mv. den enkelte har.
Typisk bør de som har beslutningsmyndighet, eller utarbeider
kravspesifikasjoner i anbud, og de som godkjenner fakturaer,
inkluderes en i slik analyse.
• Analyse av fullmakter og dualkontroll
Analyser på individnivå for overholdelse av den enkeltes
fullmaktgrenser (basert på fullmaktregister), og i hvilken grad
virksomhetens relevante applikasjoner ivaretar de krav som
ligger til grunn for internkontrollen. Særlig relevant her er
at minst to ulike brukere har attestert og anvist inngående
fakturaer. Denne analysen kan også omfatte kontroll av
fullmakter og overholdelse av dualkontroll (to personer) knyttet
til bokføring, dersom virksomheten har innført regler om dette.
I tillegg til de analyser beskrevet ovenfor, nevner vi en rekke andre
eksempler på analyser som kan gjennomføres:
• Analyse av endringslogg i leverandør- og ansattregister, særlig
med hensyn på endringer av bankkontonummer.
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• Analyse/kartlegging av utbetalinger til bankkonti tilhørende i
land definert som «skatteparadis».
• Analyse/kartlegging av utbetalinger til bankkonti tilhørende
land i et annet land enn der leverandøren formelt er registrert.
• Analyse av innkjøp per leverandør sammenholdt med avtaler i
sentralt innkjøpssystem.
• Analyser av manuelle posteringer i hovedbok, såkalte «Journal
Entries», for å identifisere unormale bevegelser, særlig knyttet
til risikoen for ledelsens overstyring av rutiner/kontroller.
• Identifisere brukere som har postert et stort antall korreksjoner
og/eller brukere med andre avvik med hensyn til brukeraktivitet.
• Kartlegge debetposteringer på hovedbokskonto som normalt
benyttes til kredittransaksjoner og visa versa.
• Identifisere leverandørenes organisasjonsform for å kartlegge
innkjøp, eksempelvis fra Norsk avdeling av utenlands foretak
(NUF), innkjøp fra enkeltpersonforetak og «innkjøp» fra lag/
foreninger.
• Kartlegge eventuelle lønnsutbetalinger hvor det ikke blir trukket
forskuddsskatt.
• Kartlegge om det er tilfeller der flere ansatte benytter seg av
samme bankkontonummer for lønnsutbetaling.
• Kartlegge om det er tilfeller der én ansatt fordeler lønnen sin til
flere bankkonti.
• Kartlegge eventuelle lønnsutbetalinger og/eller
utleggsrefusjoner til bankkonti registrert i land definert som
«skatteparadis».
• Kartlegge om det er flere ansatte registret på samme adresse,
eller om det er ansatte registrert med postboks adresse eller
lignende.
• Analyse av reiserefusjoner og øvrige utlegg for å identifisere
unormal reiseaktivitet og reiseutlegg der det kan synes som om
at deler av reise og/eller utlegg er betalt av andre.
• Analyse av kilometergodtgjørelse for å kartlegge eventuell
urettmessig/unaturlig bruk.
• Kartlegging/analyse av systemaktivitet per brukeridentitet
for å kartlegge unormal bruk, eller eksistens av, herunder
eventuell bruk av brukeridentiteter som for eksempel
«admin», «test» eller tilsvarende. Analysen vil videre kunne
avdekke brukeridentiteter som ikke lenger er ansatt og/eller er
uautorisert bruker, eller brukeridentiteter med rettigheter ut
over hva deres stilling/rolle eller funksjon skulle tilsi.
• Bruk statistiske algoritmer som for eksempel av «Benford’s
Law» for å identifisere forekomster av beløp i datagrunnlaget
som avviker fra normale bokføringsbeløp.

• Analyse for å kartlegge unaturlige utbetalinger til leverandører
(avvik fra «gjennomsnittlige» utbetalinger).
• Kartlegging og analyse av utbetalinger som går utenom ordinær
reskontroutbetaling eller via virksomhetens lønnssystem.

THOMAS DAHL / KRISTIAN THAYSEN
thda@bdo.no /kwth@bdo.no
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FOREBYGGING AV ØKONOMISK
KRIMINALITET OG KORRUPSJON I
OFFENTLIG SEKTOR

Risikoen for økonomisk kriminalitet i offentlig sektor er trolig
minst like stor, om ikke større, enn i andre sektorer. Bare
fra den siste tiden finnes det en rekke eksempler på saker
hvor det mistenkes korrupsjon og/eller annen økonomisk
kriminalitet i stat og kommuner, eksempelvis korrupsjonssaken i Drammen kommune, «skipsdåpssaken» i Bergen og
saken der en tidligere orlogskaptein i Forsvaret er tiltalt for
blant annet korrupsjon i forbindelse med det mye omtalte
salget av marinefartøy til Nigeria.
Hvordan gå fram?
Spørsmålet er således hvordan stat, kommuner og andre
offentlige virksomheter skal gå frem for å forebygge, avdekke
og håndtere eventuelle mistanker om økonomisk kriminalitet
og korrupsjon?
Det finnes en rekke ulike veiledninger og «beste praksis» på
«systemer» eller «programmer» for hvordan en virksomhet
på best mulig måte bør arbeide for å forebygge og avdekke
økonomiske misligheter, herunder hvordan håndtere mistanker
og faktiske saker når de oppstår. Noen av veiledningene fokuserer
i stor grad på korrupsjon, mens andre har et mer generelt fokus
på ulike former for økonomisk kriminalitet. En av de siste «veiledninger» er ISO 37001 om antikorrupsjonssystemer. Denne vil

EKSEMPLER PÅ VEILEDNINGER FRA ORGANISASJONER:
• UK Ministry of Justice
• U.S. Department of Justice
• Securities and Exchange Commission (SEC)
• OECD
• Transparency International
• COSO
• Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

trolig kunne bli mer enn en veiledning i og med at det skal være
mulig for virksomheter å ISO-sertifisere seg etter standarden.
I BDO tar vi utgangspunkt i våre erfaringer og relevante
veiledninger knyttet til mislighetsforebygging mv. og utarbeider
et overordnet «rammeverk» for hvordan en virksomheter
bør arbeide med å forebygge, avdekke og håndtere eventuell
økonomisk kriminalitet.
Vårt rammeverk i sin generiske form er basert på COSO-modellen
og beste praksis for internkontroll knyttet til forebygging av
økonomiske misligheter. Rammeverket er anvendbart for alle
virksomheter uavhengig av størrelse, sektor, bransje mv.
Nedenfor illustrerer vi dette overordnete rammeverket.

Internt miljø

”Tone at the top”

Etisk regelverk

Prinsipper og rutiner

Varsling

Risikovurdering

Formalisert

Regelmessig

Bred og dyp invo

Nye vurderinger ved endringer

Kontrollaktiviteter

Utgangspunkt i risiko

Bakgrunnssjekk av tredjeparter Regnskapskontroller

Målrettede revisjoner

Informasjon og
kommunikasjon

Opplæring

Intern og ekstern
kommunikasjon

Kunnskapsdeling

Teknologi og informasjon

Kontinuerlig overvåking og
forbedring av tiltak

Ledelsens overvåking

Styrets overvåking

Læring ved hendelser

Ekstern varsling

Figur: Overordnet rammeverk for forebygging av økonomiske misligheter.
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”Bakgrunnsundersøkelser vil avdekke
om ansatte og leverandører har uheldige
koblinger som skaper tvil om objektivitet
og habilitet.”
KRISTIAN THAYSEN
PARTNER, BDO

Rammeverket inneholder tiltak og aktiviteter som enhver
offentlig virksomhet av en viss størrelse må ha etablert for å
kunne forebygge økonomisk kriminalitet, ha evne til å oppdage
eventuelle forhold og håndtere mistanker om økonomisk
kriminalitet. De ulike komponenter i rammeverket er delt i fem
kategorier:
1. Internt miljø
2. Risikovurdering
3. Kontrollaktiviteter
4. Informasjon og kommunikasjon
5. Kontinuerlig overvåking og forbedring
Et prinsipp som kjennetegner godt forebyggende arbeid, er at
virksomheten har god forståelse for sin egen risikoeksponering,
og at tiltak som er innført, er tilpasset denne risikoen. Et hvert
program for forebygging mv. skal være tilpasset virksomhetens
egenart; forholdsmessig og risikobasert.
Internt miljø
Internt miljø handler om roller og ansvar, kultur, prinsipper/
styrende dokumenter og rutiner, og ikke minst toppledelsens
kommunikasjon om forebygging av økonomisk kriminalitet.
Dette er helt avgjørende for å etablere en kultur hvor økonomisk
kriminalitet og korrupsjon blir forhindret. Virksomheten må
etablere og kommunisere prinsipper knyttet til hva som er
akseptabel adferd, og konsekvenser dersom ansatte eller
samarbeidspartnere går ut over akseptabel adferd. I dette ligger
også prinsipper for hvordan man skal håndtere en eventuelle
mistanker (granskingsprosedyrer e.l.). Virksomhetens risikoer for
økonomisk kriminalitet må reflekteres i styringsdokumenter og
rutiner, herunder etisk regelverk. Gode systemer for varsling er
ansett som en av de viktigste tiltakene for å avdekke økonomisk

kriminalitet og korrupsjon. Virksomheten bør legge til rette for
varsling både fra ansatte (i tråd med arbeidsmiljølovens krav), og
for eksterne. Varslingskanaler må gjøres kjent på virksomhetens
internett og/eller intranett, og gode saksbehandlingsregler og
varslervern er svært viktig i denne sammenheng.
Risikovurdering
For å kunne ha et velfungerende system for å forebygge
økonomisk kriminalitet, er man avhengig av å kjenne risikobildet.
Risikobildet er varierende, alt etter hvordan man er organisert,
hvilke tjenester man leverer eller hvilke forvaltningsoppgaver man
har. For å ha god oversikt over hvilken risiko som må håndteres,
må risikoen kartlegges ved å involvere personer i både linje og
i stab. Spesielt må de ansatte som kan være mest berørt, bli
involvert, typisk innkjøpere, saksbehandlere, og de som arbeider
med plan- og bygningssaker og andre med beslutningsmyndighet.
Krav til gjennomføring av risikovurderinger bør være formalisert
og gjøres regelmessig. Ved store endringer i virksomhetens
omgivelser, for eksempel ved omorganiseringer, bør det vurderes
å gjennomføre særskilte og/eller nye risikovurderinger. Prosessen
bør tilrettelegges av ansatte eller eksterne som har særlig
kompetanse på området, og som har god kjennskap til det
generelle risikobildet. Det er videre viktig at risikovurderingene
omfatter både ansatte og folkevalgte.
Kontrollaktiviteter
Virksomheten må ha kontrollrutiner som reduserer risiko, spesielt
risikoen for økonomisk kriminalitet. Eksempelvis er det viktig
med gode rutiner for å sikre at virksomheten har tilstrekkelig
kunnskap om sine ulike samarbeidspartnere og leverandører.
Dette gjøres blant annet gjennom bakgrunnsundersøkelser,
såkalte Integrity Due Diligence. For relevante stilinger bør det
også gjennomføres bakgrunnsundersøkelser ved nyansettelser
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”Varslingssystemer er en av de viktigste
tiltakene for å avdekke økonomisk
kriminalitet og korrupsjon.”
KRISTIAN THAYSEN
PARTNER, BDO

eller ved forfremmelser. Det er viktig at virksomheten har oversikt
over sammenhengen mellom identifisert risiko og etablerte
kontrollaktiviteter. Dette er blant annet omtalt mer utfyllende
i KS’ veileder «Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i
eget hus?»

økonomisk kriminalitet, ha evne til å avdekke noe på eget initiativ
og håndtere eventuelle mistanker på en hensiktsmessig måte:
• Klar holdning og kommunikasjon fra øverste ledelse.

Informasjon og kommunikasjon
Ansatte må få tilstrekkelig opplæring, og ulike kategorier ansatte
bør få ulik opplæring. Særlig bør ansatte som lett kan bli utsatt for
krav om bestikkelser eller annen form for økonomisk kriminalitet,
få særskilt opplæring, eksempelvis dilemmatrening, for å være
rustet mot slike situasjoner. Tilsvarende bør regnskapspersonell
være trenet til å avdekke faresignaler og indikasjoner på
økonomisk kriminalitet. Virksomheten bør videre ha klare
prosedyrer for intern og ekstern kommunikasjon ved hendelser
eller mistanke om hendelser, og ikke minst tror vi det er viktig
at ansatte deler kunnskap og erfaringer. For øvrig nevnes at
virksomheten må ha teknologi som understøtter virksomhetens
arbeid med å forebygge, avdekke og håndtere eventuell
økonomisk kriminalitet.

• Regelmessige risikovurderinger, også for folkevalgte.

Kontinuerlig overvåking og forbedring av tiltak
Virksomhetens arbeid med, og mekanismer for, å forebygge
og avdekke økonomisk kriminalitet og korrupsjon må løpende
overvåkes og evalueres for å sikre at den i tilstrekkelig grad
håndterer risikobildet på en velfungerende måte. Tiltak,
eksempelvis etablert varslingsordning, må regelmessig evalueres.
Som leder eller som folkevalgt bør man stille spørsmål ved om
de ulike tiltakene i tilstrekkelig grad er etablert og fungerer etter
hensikten. Ledelsen har dette ansvaret, og folkevalgte har et
kontroll- og tilsynsansvar. Nedenfor er det listet opp de kanskje
aller viktigste momenter å tenke gjennom når en skal forebygge

• Gode rutiner og velfungerende varslingskanal.
• Opplæring.
• Kontrollaktiviteter basert på risiko, eksempelvis revisjoner og
bakgrunnsundersøkelser ved ansettelse til viktige stillinger og
ved innkjøp.
• Kontinuerlig læring og forbedring.
Forebygging av økonomisk kriminalitet handler om å trygge
innbyggernes verdier og ikke minst bidra til å redusere risikoen
for at ansatte og folkevalgt begår eller blir involvert i økonomisk
kriminalitet. Således er dette noe en bør sette på agendaen om
det ikke er der allerede. Det er ikke mulig å gardere seg fullt ut
mot økonomisk kriminalitet og korrupsjon, men det forventes nå,
i større grad enn tidligere, at virksomhetens internkontroll dekker
opp for risikoer og uønskede hendelser.

KRISTIAN THAYSEN / MADS BLOMFELDT
kwth@bdo.no / mabl@bdo.no
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PÅSEPLIKTEN – HVA OMFATTER
DEN OG HVORDAN KAN DENNE
OPERASJONALISERES?

Særlig innen bygg- og anleggsbransjen refereres det ofte til
påseplikten og tiltak for å etterleve denne. BDOs erfaring er at
det varierer hvordan påseplikten tolkes med tanke på hvilke
kontrollhandlinger denne plikten krever. Ofte sidestilles den
lovpålagte påseplikten med de samlede kontrolltiltak som
iverksettes for å sikre bruk av seriøse underleverandører. I
denne artikkelen beskriver vi hva påseplikten er, hvem som
er omfattet av denne og hva den innebærer av kontrollhandlinger. Til slutt skisserer vi en modell som medfører en
effektiv etterlevelse av påseplikten.
Hva inneholder den lovpålagte påseplikten?
Påseplikten er definert i forskrift om informasjons- og påseplikt
og innsynsrett, og er et virkemiddel for å sikre etterlevelse av de
delene av tariffavtaler som er allmenngjort gjennom forskrift etter
allmenngjøringsloven. I dag er det åtte tariffavtaler som delvis er
allmenngjort gjennom forskrift:
• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for byggeplasser i
Norge.
• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.
• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for godstransport på
vei.
• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringene.

• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for
fiskeindustribedrifter.
• Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/
VO-delen for skips- og verftsindustrien.
• Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for
elektrofagene.
• Forskrift om allmengjøring av tariffavtale for persontransport
med turbil.
Gjennom allmenngjøring blir virksomheter uten tariffavtaler
bundet av de samme vilkårene som tariffbundne virksomheter.
Forskriftenes innhold er primært knyttet til lønnsbestemmelser
(herunder minstelønn), utgifter til reise, kost, losji samt krav
til arbeidstøy. Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen for skips- og verftsindustrien
inneholder også informasjon om arbeidstid.
I påseplikten ligger det kun en lovhjemlet plikt til å påse
at innholdet i den aktuelle forskrift etterleves. Det vil si at
områder som ikke er beskrevet i de aktuelle forskriftene, eller
bransjer uten en allmenngjort tariffavtale, ikke er omfattet
av den lovpålagte påseplikten. Det er en viktig presisering at
påseplikten ikke innebærer at oppdragsgiver overtar ansvar
for å besørge at arbeidstakere hos aktuelle leverandører
har lønns- og arbeidsvilkår etter allmenngjøringsforskrifter.
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”En risikobasert tilnærming gir et godt
grunnlag for en hensiktsmessig og effektiv
utøvelse av påseplikten.”
ØYVIND GLENDRANGE
MANAGER, BDO

Påseplikten innebærer heller ikke en varslingsplikt til for eksempel
Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet, men det anses som god
praksis å varsle relevant instans dersom det avdekkes brudd på
allmenngjorte tariffer.
Etter vår forståelse dekker påseplikten kun deler av områdene som
totalt sett utgjør lønns- og arbeidsvilkår. Plikt til å kontrollere
etterlevelse av for eksempel arbeidstid og overtidsgodtgjørelse,
vil normalt ikke følge direkte av den lovpålagte påseplikten. Etter
vår mening bør derfor en virksomhet følge opp forhold utover
hva som følger direkte av påseplikten for å sikre at de benytter
«seriøse» underleverandører.
Hvem gjelder påseplikten for?
Det er hovedleverandør som skal påse at gjeldende allmenngjøringsforskrifter etterleves hos sine underleverandører.
Etter vår forståelse har hovedleverandør også påseplikt videre
nedover i kontraktskjeden dersom underleverandøren(e) igjen
har egne underleverandører. I de tilfellene det ikke benyttes
underleverandører, har bestiller en tilsvarende plikt overfor
aktuell leverandør.
I denne sammenheng er hovedleverandør definert til å være
«en leverandør eller entreprenør som har påtatt seg et oppdrag
for bestiller, og som har én eller flere underleverandører til å
utføre en del av oppdraget» og må således ikke forveksles med
begrepet hovedentreprenør1. Videre er en bestiller definert å være
en «fysisk eller juridisk person (næringsdrivende) som engasjerer
en entreprenører eller leverandører til å utføre et oppdrag»2.
Det er viktig å merke seg at innleie inngår i definisjonen av
underleverandør.
Hvordan etterleve påseplikten?
Av forskriftens § 6 fremgår det at «Påseplikt innebærer at det
skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om
nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskrifter etterleves.
Påseplikten kan oppfylles for eksempel ved at det tas inn
kontraktsklausuler om at arbeidstakere minst skal ha de lønnsog arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Og

at dette følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på
arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.» Forskriften er således
tydelig på at kontraktsforhold kan være et viktig virkemiddel
for å etterleve påseplikten. Kontraktsklausuler kan utformes
på ulike måter, for eksempel har Statsbygg tatt inn blant annet
følgende krav i «Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av
håndverkertjenester»3:
• Tjenesteyteren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos
underleverandører og innleide har lønns og arbeidsvilkår i
henhold til Forskrift om allmenngjort tariffavtale.
• Tjenesteyteren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og
arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, arbeidstakere hos
eventuelle underleverandører og innleide.
• Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos
Tjenesteyteren kan påberopes av oppdragsgiveren som
grunnlag for heving, selv om Tjenesteyteren retter forholdene.
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet, herunder
bemanningsselskaper, kan oppdragsgiveren på samme måte
kreve at tjenesteyteren skifter ut underleverandører.
• Alle avtaler Tjenesteyteren inngår for utføring av arbeid under
denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
Når det kommer til oppfølging i avtaleperioden, er forskriften
mindre konkret, og i veiledningen åpnes det opp for at
hovedleverandør/bestiller kan utøve skjønn. Det vil si at innhold i
og hyppighet av stikkprøver kan tilpasses ut fra hvilken kjennskap
og erfaring hovedleverandør/bestiller har med aktuell leverandør.
Vi anser dette å falle inn under en risikobasert tilnærming.
Videre vises det i veiledningen til at dersom det fra myndighetenes
side avdekkes brudd på allmenngjort tariff hos en leverandør,
vil ikke dette automatisk medføre at hovedleverandør/bestiller
ikke har etterlevet sin påseplikt. Dersom det er etablert et
hensiktsmessig system for å etterleve påseplikten, og dette er
gjennomført i praksis, vil påseplikten være ansett som oppfylt.
Med andre ord utgjør ikke påseplikten en plikt til å «kontrollere
alt - hele tiden».

Store Norske leksikon definerer hovedentreprenør som: Entreprenør som har ansvaret for en vesentlig del av et bygge- eller anleggsarbeid og står som mellommann
mellom byggherren og en eller flere underentreprenører.
2)
Veiledning til §3 av Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett.
3)
Statsbygg – «Standard kontraktsvilkår for Statsbyggs kjøp av håndverkertjenester» av 20.11.2015
1)
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En skisse for risikobasert tilnærming til påseplikten
Som beskrevet ovenfor åpner forskriften for at det kan
utøves skjønn. Det springende punktet er at det etableres et
hensiktsmessig system for etterlevelse av påseplikten. Vi skisserer
her et system som er bygget på risikovurderinger.
Systemet bygger på at alle leverandører som benyttes av
en hovedleverandør/bestiller, til enhver tid er knyttet til en
risikoklasse. Hver risikoklasse gjenspeiler risikoen, som man
mener at leverandøren representerer, med tanke på brudd på

allmenngjorte tariffer. En slik risikoinndeling kan for eksempel
være tre-delt; liten risiko, moderat risiko, høy risiko.
Til hver risikoklasse må det være tilknyttede kriterier, og
disse må være utformet slik at klassifiseringen av den enkelte
leverandør ikke blir uhensiktsmessig ressurskrevende. Til hver
risikoklasse må det også lages en instruks for gjennomføring av
utvalgte stikkprøver. I tabellen nedenfor har vist hvordan ulik
risikoklassifisering kan påvirke omfanget av stikkprøver. Det
understrekes at dette kun er ment som et eksempel.

Risiko for at leverandør bryter
allmenngjorte tariffavtaler

Stikkprøver utføres

Stikkprøvenes størrelse

Liten

Kun ved varsler

Fastsettes i det enkelte tilfelle

Moderat

For tre prosjekter i halvåret og ved varsler

For ordinære stikkprøver kontrolleres 50% av ansatte som har jobbet på det
aktuelle prosjektet. Fokus på jobbpendlere

Høy

I alle prosjekter og ved varsler

For ordinære stikkprøver kontrolleres 100% av ansatte som har jobbet på det
aktuelle prosjektet.

Tabell 1: Illustrasjon for hvordan ulik risikoklassifisering kan påvirke omfanget av stikkprøver.

Resultatet for alle kontrolltiltak/stikkprøver som gjennomføres
bør dokumenteres på en lettfattelig måte, gjerne i en mal. Det
bør videre legges kriterier for når risikoklassifiseringen til en
leverandør skal endres. For eksempel at risikoen reduseres fra

høy til moderat dersom det ikke er funnet avvik i gjennomførte
stikkprøver for de fem seneste prosjektene.

ØYVIND GLENDRANGE / ANETTE AASER-STENE
oygl@bdo.no / aast@bdo.no
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”God beredskap handler mye om å være
etterpåklok – på forhånd.”
ARTHUR GJENGSTØ
SENIOR MANAGER, BDO

ALLE KRISER SKJER I EN KOMMUNE

Alle kriser skjer i en kommune eller medfører påkjenninger
og utfordringer for kommunen og dens innbyggere. Ansvaret
til politiske og administrative ledere er stort. Forventningene
og kravene har i tillegg vokst kraftig de seneste årene som
følge av nye lovpålegg og i kjølvannet av tragiske hendelser.
Oppgavene må håndteres. Det krever tydelig prioritering og
en struktur for å få mest mulig ut av de ressursene man har til
disposisjon.
Kriser er ikke nødvendigvis varslet
Enkelte ganger rammes samfunnet av katastrofer som bygger
seg opp gradvis over tid, og hvor man har en viss tid på seg til å
iverksette skadebegrensende tiltak. Et eksempel på dette er de
tradisjonelle vårflommene.
Kriser kan også skje plutselig. Det er heller regelen enn unntaket.
Nyttårsorkanen i 1992 skjedde samme dag som nye ordførere
startet i sin jobb. Tsunamien i Asia i 2004 rammet også
plutselig – langt borte. Utøya. Så å si over natta kan du også
bli rammet av skred, ras eller massivt styrtregn som forårsaker
ødeleggelser på bygninger, veier og annen infrastruktur, tragiske
voldshandlinger på skoler og institusjoner, eller bortfall av strøm
og vann. De samme lokale ledere og etater kan også måtte følge
opp omfattende helse- og omsorgsoppgaver i forbindelse med
alvorlige sykdomsutbrudd, store ulykker lokalt eller ulykker ute
i verden. Blant nye utfordringer må også norske kommuner i
økende grad ta inn over seg behovet for beredskap mot digitale
kriser – slik som blokkering av databaser, sammenbrudd i
informasjonstjenester eller sensitiv informasjon på avveie.

Kriser og katastrofer vil dessverre også skje fremover, men vi
må gjøre vårt ytterste for å forebygge og begrense skadene. Da
hjelper det å ha gjort hjemmeleksen på forhånd. Gjennom våre
forvaltningsrevisjoner og rådgivningsoppdrag i kommuner, fra
de minste til de største, ser vi at mange kommuner har store
forbedringspotensial innenfor både sikkerhet og beredskap,
herunder risiko- og sårbarhetsanalyser og implementering av
sikringstiltak. Vi ser samtidig at kommunens ledelse gradvis tar
inn over seg alvoret og behovet for å endre på dette.
Trenger ikke være syk for å ville bli bedre
For all del. Grunnberedskapen i kommunene er stort sett solid.
Mye bra skjer i kommune-Norge.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har siden
begynnelsen av 2000-tallet gjort kartlegginger av status for den
kommunale beredskapen. Den siste undersøkelsen viser at:
• 93 % oppgir at de har gjennomført en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse.
• 94 % oppgir at de har en overordnet beredskapsplan.
• 94 % oppgir at de har øvet sin overordnede beredskapsplan.
Mindre positivt er det at:
• 48 % har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som
oppfyller utvalgte krav.
• 41 % har en overordnet beredskapsplan som oppfyller
utvalgte krav.
• 66 % har en plan for oppfølging av arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap.
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”Sikkerhet og beredskap bør være en integrert del av den samlede virksomhetsstyringen.”
ARTHUR GJENGSTØ
SENIOR MANAGER, BDO

Fra en tilsvarende undersøkelse i regi av Næringslivets
sikkerhetsråd vet vi også at hele 77% av private og offentlige
virksomheter har rapportert om at de ikke har dokumenterte
risikovurderinger for kriminelle handlinger. Slike tall sier ikke alt
om beredskapskvaliteten, men bør likevel tas på alvor. Også for
kommunene.
Er det slik i din kommune? Hvordan scorer egentlig kommunen i
forhold til minstekravene i lovverket? Når ble det sist gjennomført
en risiko- og sårbarhetsanalyse? Hva ble beskrevet av sårbarheter
som det trengs tiltak for å håndtere bedre? Har kommunen en
plan for kriseledelse? En beredskapsplan for alvorlige hendelser
som rammer drikkevann eller avløp? Når gjennomførte man siste
gang en beredskapsøvelse? Har man en oversikt over alt man har
behov for av ekstra ressurser i ulike kriser? Hvordan greier man å
følge opp kartlagte risikoforhold i kommuneplanlegging og utbyggingsprosjekter?
Evaluering – for å lære
Mange får gode tilbakemeldinger på krisehåndtering i praksis.
Egersund kommune fikk nylig DSBs Samfunnssikkerhetspris 2016
for håndteringen av ekstremværet Synne og har i ettertid skrytt av
samarbeidet med andre etater som Dalane Energi, Sivilforsvaret
og NVE. Slik sett et eksempel på godt samvirke i praksis.
Det er viktig å lære av slike hendelser – å ta med seg alt som
fungerer. Dette er det viktig å se, tydeliggjøre og føre med seg
videre. Gjerne forsterke og gjøre enda bedre. Hva er status i
din kommune på dette området? Blir det gjort systematiske
evalueringer etter alvorlige hendelser, kriser og katastrofer?
Greier man å ta med seg erfaringene fra nesten-hendelser?
Etter sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt er kommune-Norge pålagt omfattende plikter innen
samfunnssikkerhet og beredskap. Dette kommer i tillegg til
mange og økende krav knyttet til lov- og forskriftsverk innen
helse- og omsorgsberedskap, drikkevann og avløp, brann og
redning, miljøvern og forurensningsberedskap og også gjennom
sikkerhetslovgivningen.
Et av kravene som stilles til kommunene, er gjennomføring av
evaluering etter øvelser og uønskede hendelser. For å styrke og
strukturere dette arbeidet, har Fylkesmannen i Vestfold nettopp
tatt initiativ til å utvikle et verktøy som kommunene kan anvende
i dette arbeidet. BDO er glade for å bistå fylkesmannen i dette
arbeidet, hvor også grensesnittet mellom kommunal kriseledelse
og brann- og redningsetaten skal beskrives.
Noen tips på veien
Beredskap er så viktig at vi alltid må strekke oss etter å bli bedre.
Det er åpenbart forskjell på trusselbildet i Oslo, Gjøvik og Halsa,

STYRKING AV EVALUERINGSKOMPETANSE HOS
KOMMUNENE I VESTFOLD
I løpet av 2016 skal BDO bistå Fylkesmannen i Vestfold med å
utvikle og styrke kommunenes evalueringskompetanse. Hele
12 kommuner skal delta i prosjektet, som skal resultere i en
evalueringsmal kommunene kan bruke til å gjøre evalueringer
etter øvelser og hendelser, samt en fagdag med gjennomgang
av evalueringsmetode og relevant fagstoff.

men det er også mange felles utfordringer. Og forventningen til
alle kommunene er bare økende.
Noen tips på veien:
• Bruk tid på å etablere egne mål og akseptkriterier for
samfunnssikkerhet og beredskap.
• Bruk tid på å få opp et godt styringssystem for å sikre
etterlevelse av egne mål og pålagte krav.
• Få på plass et helhetlig risikokart for kommunen.
• Sørg for at det gjøres sektor- og virksomhetsvise risiko- og
sårbarhetsanalyser, blant annet innen vann og avløp, skoler og
barnehager, helse og omsorg, brann og redning.
• Pass på at det er etablert tiltaksorienterte og praktiske beredskapsplaner – som er godt kjent for alle som skal være kjent
med disse planene.
• Sørg for bevissthet, kompetanse, trening og regelmessige
øvelser.
• Sørg for alltid å evaluere og ta lærdom av hendelser og øvelser.
• Gjennomfør interne og eksterne revisjoner for å måle forbedring
over tid.
Dessuten handler beredskap mye om samhandling og samarbeid.
Her vet vi også at det mange plasser er mye å gå på, både mellom
kommunene, og mellom kommunene og lokalt næringsliv,
frivillige organisasjoner, kraftselskaper og andre. Men, ansvaret for
den kommunale kriseberedskapen ligger uansett på kommunen.
Ydmykhet er en dyd i sikkerhetsarbeidet. Man må alltid strekke
seg litt lenger. Aldri bli helt fornøyd. Til det er utfordringene,
usikkerheten og konsekvensene av hendelser dessverre alt for
store og alvorlige.

ARTHUR GJENGSTØ
argj@bdo.no
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HVA KOSTER TJENESTEN?
AKTIVITETSBASERT FINANSIERING
SOM STYRINGSMODELL I PLEIE OG
OMSORGSSEKTOREN?
Det settes stadig press på økonomistyringen innenfor de
rettighetsbaserte tjenestene i offentlig sektor, herunder
er ofte pleie- og omsorgssektoren i kommunesektoren
ofte i fokus på grunn av sin absolutte størrelse i forhold til
kommunens totale økonomi og på grunn av at det ofte skjer
kostnadsoverskridelser, år-etter-år, innenfor denne sektoren.
Dette skyldes, etter vår vurdering, blant annet en lite tilpasset
styringsmodell for finansiering av denne typen virksomhet,
som igjen påvirker muligheten til å styre virksomhetens
ressursutvikling slik at denne blir bedre avstemt med det
faktiske behovet i tjenesten. Fremveksten av alternative
styringsmodeller har derfor i stor grad vært drevet av dette
tjenesteområdet, og flere av våre konsulenter har fått være
pionerer innenfor denne utviklingen. Artikkelen presenterer
en alternativ styringsmodell, først utviklet i Kristiansand
kommune, som har gitt betydelige styringsmessige gevinster.
I denne artikkelen beskrives rasjonalet for modellen og
modellens viktigste prinsipper. Videre argumenterer
forfatterne for at den er like anvendelig på de fleste andre
tjenesteområdene i offentlig tjenesteproduksjon, som for
pleie- og omsorgssektoren. Artikkelen gir også et balansert
syn på når modellen ikke er egnet.
Kostnadsnivået i pleie og omsorgssektoren avhenger normalt av
tre ulike forhold:
• Kostnadsstrukturen i tjenestene (hvilke tjenester tilbys1 og
personalets kompetanse).
• Aktivitetsnivået i tjenesten (antall timer hjemmetjenester,
antall institusjonsplasser osv.).
• Effektiviteten i tjenestene (ansikt-til-ansikt tid / ressurser
benyttet til direkte pleie).
Aktivitetsnivået i tjenesten avhenger av behovet i brukergruppene
og til en viss grad kommunens prioriteringer og tildelingspraksis.
Effektiviteten derimot, avhenger av tjenesteutførelsen, herunder
god planlegging og effektiv drift.
Utfordringene i tradisjonelle styringsmodeller, slik vi ser det,
er at ansvaret for disse forholdene ikke er tydelig plassert i

organisasjonen; (a) hvem har ansvar for aktivitetsnivået? og
(b) hvem har ansvar for kostnadsnivået (herunder effektivitet)?
Vår påstand er at de fleste kommuner ikke har avklart dette på en
enhetlig måte og ikke følger opp gjennom målrettet tildeling og
oppfølging av økonomiske ressurser. På denne måten ser vi ofte
at forholdet mellom ressursbehov og tildelte rammer innenfor
de ulike tjenestene ikke er avstemt. Videre er det uklarheter
knyttet til hvem som har ansvar for effektivitet og hvem som
har ansvar for aktivitet, og hvilke av disse faktorene som påvirker
den økonomiske situasjonen mest. Vi mener at kommuner for
fremtiden bør etablere en styringsmodell som bidrar til å avklare
dette, der det tildeles midler etter faktisk behov, samtidig som det
settes krav til effektiv tjenesteproduksjon.
Formålet med en slik styringsmodell bør være at kommunens
politiske og administrative ledelse får tydeliggjort sitt økonomiske
ansvar:
• Virksomhetene/resultatenhetene bør være ansvarlige
for effektiv tjenesteleveranse i tråd med vedtatte
kvalitetsstandarder og lovgivningen for øvrig.
• Tjenestetildelende enhet i kommunen er ansvarlig for
kommunens aktivitetsnivå innenfor kommunens økonomiske
rammer.
• Politikere er ansvarlig for å sette de økonomiske rammene
og eventuelt gjennomføre prioriteringer og beslutninger som
gjelder aktivitetsnivå ut over kommunens avsatte økonomiske
rammer.
I denne artikkelen beskriver vi nærmere denne styringsmodellen
som ofte benevnes som aktivitetsbasert finansiering eller
innsatsstyrt finansiering.
Innledningsvis vil vi presisere at denne styringsmodellen ikke
er basert på en særskilt organisering av kommunens tjenester.
Modellen må således ikke kobles mot kontroversielle temaer
som for eksempel konkurranseutsetting. Modellen er heller ikke
avhengig av at det er etablert en bestiller-utfører modell. Når
vi beskriver kommunens ”tildelende enhet” i denne artikkelen,
kan dette således være en egen bestillerfunksjon i en bestiller-

Ref. LEON-prinsippet (Laveste Effektive OmsorgsNivå). LEON-prinsippet innebærer at tjenesten tilpasses brukerens funksjonsevne, og settes inn på lavest mulig nivå
i omsorgstrappa, så tidlig som mulig. Det er en antakelse om at jo flere og tidligere tiltak kommunen setter inn lavt i omsorgstrappa, jo lengre tid vil det ta før brukeren
får behov for (mer kostnadskrevende) tjenester lengre opp i omsorgstrappa.
3)
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En tildelingsenhet er å regne som en
bestiller, og en bestiller uten budsjettansvar,
er en økonomisk ”uansvarlig” bestiller.

utfører modell, men det kan også være den budsjettansvarlige
kommunalsjefen avhengig av om man har etablert en bestillerutfører modell eller ikke. I artikkelen tar vi til orde for at dette er
en styringsmodell som ikke bør være politisk kontroversiell, men
en sunn og god styringsmodell for å få orden på kommunens
økonomiske utvikling.
Hvorfor aktivitetsbasert finansiering
Aktivitetsbasert finansiering av kommunens tjenester innebærer
at kommunens tildelende enhet har budsjettansvar for de
tjenestene som tildeles, samtidig som utførende virksomheter
tildeles økonomiske midler som direkte samsvarer med deres
faktiske aktivitetsnivå (vedtatte tjenester). Vi vil senere i
artikkelen argumentere for at modellen er anvendelig for de fleste
tjenesteområdene, mens den kanskje er mest brukt og kjent
innenfor pleie- og omsorgstjenestene i kommuner.
De fleste kommuner som har en tildelingsenhet/vedtaksenhet i en
eller annen forstand, har ikke tildelt budsjettansvaret til enheten.
Ved budsjettoverskridelser får vi ofte en diskusjon om hvem
som har ansvaret. Tjenesteutførende enheter mener de er tildelt
for lave budsjettrammer i forhold til tjenestebehovet, mens
kommunens politiske og administrative ledelse oftere mener at
det tildeles et for høyt tjenestenivå og/eller at tjenesteutførende
enheter kan jobbe mer effektivt.
En styringsmodell basert på aktivitetsbasert finansiering gir blant
annet følgende fordeler:
• God styringsdialog gjennom tydelig økonomisk
ansvarsplassering mellom politisk nivå og administrativt nivå.
• Bedre samsvar mellom tjenestenivå og tildelte ressurser.
• Insentiver som bidrar til en ”indre effektivisering”.
Vi presenterer denne styringsmodellen som et alternativ til
etablerte styringsmodeller. Vi mener modellen innebærer sunn,
fornuftig styring, at den ikke bør være politisk kontroversiell og at
det bør være utvilsomt at den har sine fordeler.
Aktivitetsbasert finansiering er et naturlig utviklingstrinn
innenfor offentlig økonomistyring som tvinges frem av en

sterk vekst i kommunens tjenester og en stadig mer presset
kommuneøkonomi. Det er således naturlig at den i en
overgangsfase møtes med skepsis, men den vil etter vår vurdering
over tid bli en naturlig delAnalyse
av de anerkjente
styringsmodellene i
lønn
Sum av Avvik 2012
Sum av Avvik 2013
kommunal sektor.
Ansvarssted

LØNN

LØNN

Ansvarssted
Totalt

Analyse lønn
Sum av Avvik 2012
LØNN
-22 492 503

Sum av Avvik 2013
LØNN
-26 827 622

Dagens
tradisjonelle styringsmodell
gir724
ikke tilstrekkelig
BOKOLLEKTIV
-7 882
-8 797 154
kostnadskontroll
HJEMMETJENESTEN
-10 117 985
-9 849 884
I en
mellomstor kommune fant vi følgende
INSTITUSJONER
-2 778 319under vår analyse
-4 331av
282
Totalt
-22 978 320
regnskapet
for 2012 og 2013: -20 779 028

Tabell 1: Avvik knyttet til lønnskostnader innenfor pleie og omsorg i en mellomstor norsk
kommune 2012 og 2013, inkludert refusjoner.

En nærmere sortering av dette avviket på ansvarssted viser at
avviket i hovedsak er relatert til tre av tjenesteområdene:

Ansvarssted
BOKOLLEKTIV
HJEMMETJENESTEN
INSTITUSJONER
Totalt

Analyse lønn
Sum av Avvik 2012
Sum av Avvik 2013
LØNN
LØNN
-7 882 724
-8 797 154
-10 117 985
-9 849 884
-2 778 319
-4 331 282
-20 779 028
-22 978 320

Analyse
lønn for lønnskostnader i
En ytterligere analyse viser
at avviket
Sum
av Avvik
2012
Sum
av Avvik 2013
hovedsak kan forklares ved
postene
ekstrahjelp
og overtid.
Ansvarssted
LØNN
LØNN
Våre
analyser viser at det er de samme
som
har
Totalt
-22 492ansvarsstedene
503
-26
827
622
høyest avvik innen disse postene i både 2012 og 2013, og alle
har negativt avvik begge år. Hvorvidt dette overforbruket skyldes
effektivitetsslakk eller at de er tildelt en ramme som er for lav i
forhold til det faktiske aktivitetsnivået, kan ikke sies basert på
regnskapstallene. Som oftest ser vi likevel, ved dybdeanalyser, at
begge forklaringsvariablene har betydning for å forklare avviket.
Vi har gjort et lite dykk i aktivitetsnivået innenfor hjemmebaserte
tjenester i den aktuelle kommunen. Her er det oppgitt at det per
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Dette er en styringsmodell som ikke bør
være politisk kontroversiell, men en sunn
og god styringsmodell for å få orden på
kommunens økonomiske utvikling.

i dag er ca. 243,4 årsverk knyttet til hjemmetjenesten. Omregnet
til timer blir dette ca. 7800 tilgjengelige timer per uke. Det er
videre oppgitt at kommunen har ca. 5500 vedtakstimer per uke.
Når 7800 timer skal håndtere anslagsvis 5500 timer, betyr dette
at ansikt-til-ansikt tiden er 71 % (5500/7800). Vedtakstimer
dividert med tilgjengelige timer betegner vi ansikt-til-ansikt
tid (ATA-tid), og gir et uttrykk for den faktiske effektiviteten i
tjenesteproduksjonen. Jo høyere ATA-tid, jo flere frie ressurser
som kan jobbe ansikt-til-ansikt med brukerne.
Basert på våre erfaringer, vil en ATA-tid på over 70 % være å
betegne som effektiv, og mange kommuner ligger lavere enn
dette. Nå ser vi i våre analyser at vedtakstid og faktisk tid ofte
kan avvike fra hverandre, til dels mye, og spesielt i kommuner
som har for lite ressurser. Dersom vår kommune reelt sett
har ATA-tid lik 71 % eller høyere, betyr dette at kommunens
hjemmetjeneste har en relativt effektiv ressursutnyttelse i den
direkte produksjonsrelaterte delen av tjenesten. Våre videre
analyser viser at dette nok er et for høyt tall, dvs. at kommunen
i dag enten har flere årsverk enn hva som her er angitt (inkludert
innleie av ekstrahjelp og vikarer), har lavere antall vedtakstimer (i
hvert fall utførte vedtakstimer) enn hva som her er angitt, eller en
kombinasjon av begge. Kvaliteten i tallene er for svake til å kunne
si noe mer.
Den beskrevne situasjonen er ikke unik for den aktuelle
kommunen. Ei heller er den unik for hjemmetjenesten. Vi ser den
samme situasjonen i en rekke kommuner, og innenfor en rekke
tjenesteområder.
Det tvinger seg frem et behov for en mer bevisst holdning til
kvalitet i produksjonstallene, og et tydeligere fokus på økonomisk
styring og ressursbruk i tjenestene.
De vanligste finansieringsmodellene innenfor kommunale
tjenester
I vår kommune har ikke tildelingsenheten ansvaret for budsjettet
annet enn et mindre budsjett som de disponerer til noen særskilte
tjenester som de selv administrerer. Dette er en relativt vanlig
modell i norske kommuner.

Det er særlig tre budsjettfordelingsmodeller/ finansieringsmodeller av tjenesteutførende enheter som står sentralt i offentlig
tjenesteproduksjon i dag:
a. Finansiering gjennom brukerbetalinger.
b. Rammefinansiering av utførende virksomhet gjennom et
årsbudsjett.
c. Finansiering av utførende virksomhet gjennom å tildele midler
basert på aktivitet.
Hovedforskjellen mellom de tre ulike modellene er hvem som
disponerer rammebudsjettet.
Nedenfor har vi kommentert kort de ulike modellene a-c:
a) Finansiering gjennom brukerbetalinger
I modell a) skjer finansieringen fra brukerne. Dette medfører
at tjenestene prises. Kommunale tjenester kan være fullt
ut brukerfinansiert (for eksempel renovasjon) eller delvis
brukerfinansiert (for eksempel sykehjem).
b) Rammefinansiering av utførende virksomhet gjennom et
årsbudsjett
Dette er den aller vanligste finansieringsmodellen. I modell b) er
det virksomheten selv som disponerer budsjettet. Dette medfører
at virksomhetene tildeles et rammebudsjett. Svært mange
kommuner har i dag store utfordringer knyttet til kostnadsvekst
innenfor blant annet helse og omsorg. Dersom det tildelte
rammebudsjettet ikke er tilstrekkelig, vil virksomheten måtte
omprioritere tjenester eller effektivisere sin virksomhet for å gå i
balanse. Ved at virksomhetene selv omprioriterer tjenestene eller
endrer tjenesteutførelsen slik at de fremstår som mer effektive,
vil dette kunne medføre dårligere kontroll med kommunens
tjenesteutvikling og brukernes opplevde kvalitet. Det kan også
oppstå et misforhold mellom handlingsrommet mellom to ulike
virksomheter ved at budsjettildelingen er historisk betinget og
ikke betinget av faktisk aktivitetsbehov.
I noen kommuner ser vi at rammebudsjettet er utarbeidet basert
på en kriteriemodell. Ofte er kriteriene da basert på historiske
og aggregerte data basert på for eksempel demografi. Ofte ser
vi at det i en slik modell oppstår mistillit og ulike forklaringer på
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hvorfor det oppstår resultatavvik, og hvem som har ”skylden”;
politikere som ikke bevilger nok penger i forhold til brukerbehovet
i kommunen, administrasjonen som ikke fordeler budsjettmidlene
rettferdig, eller de tjenesteleverende virksomhetene som ikke
produserer tjenestene effektivt nok?
c) Finansiering av utførende virksomhet gjennom å tildele midler
basert på aktivitet
I modell c) er det vedtaksmyndigheten, rådmannen eller annen
enhet sentralt i kommunen (eller sektoren) som disponerer
budsjettet og tildeler dette til virksomheten gjennom året.
Tildelingen skjer basert på aktivitet, hvor aktivitetsnivået er
avstemt mot brukernes behov.
Modellen innebærer at det beregnes et sett av enhetskostnader
(standardkost) som best beskriver aktivitetene i tjenesteutførelsen
(aktivitetsbaserte enhetskostnader). Aktivitetsbasert finansiering
innebærer da at virksomhetene mottar finansiering basert på
faktisk aktivitetsnivå multiplisert med standardkost, og at det
er vedtaksmyndigheten som sitter på rammefinansieringen
av tjenestene. Dette betyr at virksomhetene alltid vil tildeles
tilstrekkelig med økonomiske ressurser gitt at de holder den
effektiviteten som er innberegnet i standardkosten. Eksempelvis
kan satsene innenfor hjemmetjenesten være sammensatt av
reisetid, tid i hjemmet og indirekte pleie. Økonomiske ressurser
fordeles ut i fra henholdsvis antall besøk, antall timer i hjemmet
og antall brukere, og innebærer en tre-delt finansiering som
tildeles virksomhetene, for eksempel månedlig. Virksomheter
som da går med underskudd, har en lavere effektivitet enn hva
som er forutsatt i de aktivitetsbaserte enhetssatsene, mens
virksomheter som går med overskudd, er mer effektive. Dersom
virksomhetene får beholde overskuddet til bruk i virksomheten
til egne tiltak, for eksempel kompetanseutvikling mv., mens et
eventuelt underskudd må inndekkes året etter, vil de økonomiske
insentivene i modellen medføre at enhetskostnadene i snitt vil
gå nedover år for år. Modellen innbærer med andre ord en indre
drevet effektivisering som anses å være vesentlig mer tiltalende
enn et såkalt ostehøvelkutt i budsjettene. De mest effektive
virksomhetene profiterer på å kunne beholde sitt overskudd
og vil derfor år etter år etterstrebe å beholde eller forbedre sin
effektivitet, mens de mindre effektive må effektivisere for å dekke
underskudd. Dette medfører at kommunens samlede kostnader
går ned år for år inntil en antatt effektiviseringsbalanse er nådd.
Figuren nedenfor illustrerer hvordan aktivitetsbasert
finansiering bidrar til en bedre styring gjennom å dekomponere
resultatavviket i to hovedkomponenter. I tillegg kommer
kostnadsavvik (lønnsoppgjør, sykefravær mv.) hvor ansvaret må
forhandles i forbindelse med beregningen av enhetsprisene i
budsjettprosessen. Hvorvidt man skal kombinere aktivitetsbasert
finansiering som finansieringsmodell; dvs. tildele midler etter
faktisk produksjon, eller kun som en modell for å sette et
rammebudsjett ved årets begynnelse, er av mindre betydning
i virksomheter som ikke har bestiller-utfører-modell. For
virksomheter som mottar oppgaver fra en tildelingsenhet, er
det imidlertid vår oppfatning at aktivitetsbasert finansiering bør
implementeres som en finansieringsmodell.
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Rammebudsjett:
Budsjettert enhetspris x Budsjettert volum

Effektivitetsavvik:

Volumavvik:

Realisert pris > Budsjettert
enhetspris
Administrativt ansvar

Faktisk volum > Budsjettert
volum
Politisk ansvar

Resultat:
Realisert enhetspris x Faktisk Volum

Figuren viser hvordan et resultatavvik kan deles opp i et
effektivitetsavvik og et aktivitetsavvik (volum). Å styre etter
enhetskostnader innebærer at kommunen har mulighet til å
følge opp disse avvikene og dermed de underliggende årsakene til
eventuelle budsjettavvik bedre ved at både planlagt aktivitetsnivå
og planlagt enhetskostnad er kjent.
Når passer den aktivitetsbaserte styringsmodellen best?
Aktivitetsbasert finansiering vil ikke passe for alle tjenester, og det
kan også være at den ikke passer for hele finansieringen, men kun
deler av finansieringen for enkelte tjenester.
Det kan således være at den beste finansieringsmodellen
er en kombinasjon av ovennevnte modeller. For eksempel
kan delfinansiering basert på rammebudsjett være aktuelt
for finansiering av ledelse og administrasjon innenfor et
tjenesteområde. Videre er det slik at noen tjenester som helhet
egner seg mindre godt for styring etter enhetskostnader.
Årsaken til dette kan være at tjenesten er marginal i størrelse,
eller at enhetskostnadsbegrepet gir relativt liten mening å
styre etter; spesielt der budsjettet ikke kan dimensjoneres
etter en enhetskostnad, men i stedet er et uttrykk for politiske
prioriteringer (for eksempel innenfor kulturområdet).
Det er derfor viktig å ikke innføre styring etter enhetskostnader
som ett prinsipp, men velge det som passer best for den enkelte
tjeneste.
Det er viktig å merke seg at virksomhetene som mottar en
aktivitetsbasert finansiering, ikke mottar et årsbudsjett ved årets
begynnelse, men i stedet mottar en finansiering basert på en
avtalt enhetspris multiplisert med deres faktiske aktivitetsnivå
(evt. vedtatt/”bestilte” aktivitetsnivå). På den måten vil
aktivitetsnivået og tildelte økonomiske ressurser være avstemt
til enhver tid, og et eventuelt avvik på virksomhetsnivå skyldes i
prinsippet effektivitetsavvik.
Det er vår oppfatning at alle de største tjenesteområdene er
velegnet for styring etter aktivitetsbasert finansiering og/eller
budsjettering, herunder hjemmetjenesten, institusjonsbasert
omsorg og botiltak, sosial og barnevern, skole, barnehager,
tekniske tjenester/driftstjenester som ikke er selvkostbaserte, med
flere.
Tradisjonelt rammebudsjett har også sine fordeler i enkelte
tilfeller, spesielt der tjenesten ikke varierer særlig i aktivitet fra
år til år og gjennom året. Dette er dog ikke tilfelle innenfor et
stort flertall av de kommunale tjenestene. Det er klassisk at

154 BDO INNSIKT

kommuner med rammebudsjettering sliter med å unngå negativ
resultatutvikling for tjenester med aktivitetsvekst. Vi vil hevde
at årsaken er at tjenester med varierende aktivitet eller sterk
aktivitetsvekst er uegnet for styring basert på rammefinansiering.
Dersom kommunen for enkelte av de mindre tjenesteområdene
fortsatt ønsker rammebudsjettering, bør kommunen samtidig
etterstrebe å utarbeide rammen basert på aktivitetsbasert
budsjettering; det vil si at budsjettet bygges opp etter de samme
prinsippene som aktivitetsbasert finansiering. Forskjellen er at
aktivitetsbasert finansiering tildeles i takt med produksjonen,
mens rammebasert finansiering tildeles ved årets begynnelse
basert på et antatt aktivitetsnivå.
Enhetskostnader forutsetter ikke en bestiller-utfører modell
Det er en vanlig oppfatning at aktivitetsbasert finansiering er en
styringsmodell som henger sammen med valgt organisering, og
spesielt hvorvidt man har en bestiller-utfører modell eller ikke.
Det er ikke nødvendig å innføre bestiller-utfører modell for
å etablere en aktivitetsbasert finansiering. I en bestillerutfører modell vil aktivitetsutviklingen være gjenstand for
en beslutningsprosess. Dette kan gi bedre kontroll over
aktivitetsutviklingen, men det er ingen forutsetning for å styre
etter enhetskostnader. Kommunen trenger med andre ord
ikke å etablere en egen funksjon i tjenesten som har ansvar for
dimensjonering av tjenestene for å kunne innføre aktivitetsbasert
finansiering som styringsmodell. Aktivitetsbasert finansiering vil
uansett gi kommunen mulighet til å bruke økonomirapporteringen
til løpende oppfølging av aktivitets- og kostnadsutviklingen på en
måte som gir bedre styring.
Enhetskostnader forutsetter ikke et eksternt
sammenligningsgrunnlag
Det er en vanlig oppfatning at aktivitetsbasert finansiering
er en styringsmodell som henger sammen med at man skal
sammenligne kostnader med eksterne. Dette er ikke tilfellet.
Normalt anbefaler vi at enhetskostnadene settes basert på
kommunens egne regnskaper.
Det er interessant å vurdere på hvilket nivå enhetskostnadene
er sammenlignbare med andre kommuner eller eksterne
virksomheter, men dette er ingen forutsetning for å kunne
realisere gevinstene i modellen. Styring etter enhetskostnader kan
derfor gjennomføres på alle kommunens tjenester. Det handler
om at kommunen gjennom aktivitetsbasert finansiering skaffer
seg en oversikt over hva kommunens tjenester koster; noe vi
anser som nyttig styringsinformasjon uansett om man vurderer
effektiviseringstiltak eller ikke.
Aktivitetsmålet må gi mening og gi uttrykk for effektivitet
Forutsetningen for en god styring etter enhetskostnader er
imidlertid at det gir mening å måle enhetskostnader og aktivitet.
En test for dette er å vurdere om det fungerer å dimensjonere
budsjettet etter enhetskostnader, det vil si å sette et budsjett
for tjenesten lik enhetskostnaden(e) multiplisert med estimert
aktivitetsnivå. Dersom virksomhetens ressursbruk i liten grad
varierer med aktivitetsnivået, for eksempel fordi tjenesten er
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en strategisk beslutning som enten gjennomføres eller ikke
gjennomføres, gir styringsmodellen mindre mening. I slike
virksomheter kan rammebudsjettering være en bedre modell.
Av dette følger også at modellen ikke nødvendigvis er en
erstatning for rammebudsjettering. Det er ikke uvanlig at
styring etter enhetskostnader gjennomføres på for eksempel
virksomhetsnivå (måten virksomhetene tildeles budsjett og
måles på), mens overordnet nivå (seksjon eller lignende) blir
rammebudsjettert. Med en slik tilnærming vil man kunne oppnå
fordelene fra begge modellene; både utgiftsdempning gjennom
rammebudsjett, og kontroll på effektivitet og aktivitet gjennom
styring på enhetskostnader.
Styring etter enhetskostnader vil naturlig sette økt fokus på
effektivitet. Det er derfor ekstra viktig at enhetskostnadene
beregnes basert på en nevner som uttrykker et relevant grunnlag
for effektivitetsmåling. Eksempelvis vil det for en byggesak være
”enkelt” å beregne kostnader per sak, men en slik definisjon av
enhetskostnad er ikke egnet for styring fordi enhetskostnaden
ikke sier noe direkte om effektiviteten. Ressursbruken i byggesak
er også avhengig av blant annet sakens kompleksitet. Dette betyr
ikke at man ikke bør søke å aktivitetsbudsjettere slike tjenester,
og man skal være mer forsiktig med å sammenligne effektiviteten
basert på for eksempel antall saker per årsverk.
Tilsvarende utfordringer finnes innen for eksempel barnevern,
tjenester for funksjonshemmede og psykiatri. Det er derfor
ikke overraskende at det oftest er innenfor disse tjenestene at
kommunene opplever utfordringer med voksende utgifter og
stort merforbruk. Årsaken er at nevneren ikke er standardisert –
”man gjør det som må til”/”bruker den tiden som er påkrevd”.
Utfordringen innenfor disse tjenesteområdene er derfor å utvikle
en kultur og et system for ressurssetting av arbeidsoppgaver,
herunder for eksempel ressursplanlegge oppgavene. Dette kan
for slike tjenester oppleves komplisert, men det hindrer allikevel
ikke at det bør gjøres. Vi mener derfor at enkelte tjenesteområder
må fokusere på å utvikle en rutine for ressurssetting av oppgaver,
herunder byggesak og andre tunge saksbehandlertjenester.
Dette vil medføre store kulturendringer, men samtidig etter vår
oppfatning kunne medføre dramatisk forbedret styringsevne i
disse tjenestene.
Ovennevnte utfordring med ikke-standardiserte aktivitetsbegrep
er for øvrig en vesentlig årsak til at KOSTRA feiler som
evalueringsmodell for effektivitet; en kommune med for
eksempel høyt forbruk på skole per elev kan hevde at de har
høy kvalitet, mens andre kan hevde at de har lav effektivitet.
Høyt eller lavt forbruk gir med andre ord ingen entydig basis for
vurdering av effektivitet. Dette gjør at valg av kostnadsdrivere
(nevner) for måling av enhetskostnader er svært sentralt for en
vellykket implementering av en styringsmodell med fokus på
enhetskostnader. Enhetskostnadene må representere relevante
aktiviteter som virksomhetene selv kan påvirke. For eksempel
bør man innenfor hjemmetjenesten normalt vurdere å inkludere
reiseaktiviteter som egen kostnadskomponent, da disse påvirker
kostnadsstrukturen vesentlig.
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virksomhetene som har et kostnadsnivå over gjennomsnittet få
redusert sitt budsjett, mens de som motsatt har et kostnadsnivå
under gjennomsnittet, vil få økt sitt budsjett. Dersom kommunen
kombinerer dette med at virksomhetene får beholde et eventuelt
mindreforbruk til egenutvikling av virksomheten (for eksempel
kursing, sosiale tiltak for ansatte mv.), vil virksomhetene
etterstrebe et godt resultat, og motiveres til å slå fjorårets
kostnadsnivå. Dersom man deretter rekalkulerer enhetskostnaden
(minst) årlig, vil kommunen skape en positiv driv mot egendrevet
effektivisering, som normalt vil ha en mer positiv effekt på
organisasjonen enn en forutbestemt ”ostehøveleffektivisering”.
Hvor ofte enhetskostnadene skal rekalkuleres, er også noe som
må avklares. Dersom enhetskostnaden settes årlig, vil den for
eksempel ikke fange opp ekstraordinære lønnsoppgjør. Fordelen
er derimot at virksomheten selv har bedre tid til å tilpasse seg
og dermed kan oppnå et større overskudd/mindreforbruk, enn
dersom enhetsprisene revideres oftere gjennom året. Her må det
foretas avveininger av fordeler og ulemper i valg av prinsipp, og
valgt revideringssyklus kan variere fra tjeneste til tjeneste etter
hensiktsmessighet (kompleksitet, budsjettets størrelse, forventet
effekt, aktivitetssykluser mv.).

Dette er eksempler på at avklaring av hvilke aktiviteter
som skal kostnadsberegnes med enhetskostnader vil være
noe som må drøftes grundig, og hvor virksomhetsledelsen
selv og dens tillitsvalgte og ansatte må føle at den valgte
enhetskostnadsdefinisjonen er representativ for deres faktiske
aktivitetsnivå. Uansett hvilken tjeneste man ser på for mulig
utvikling av en aktivitetsbasert finansieringsmodell, vil det være
relevant, for å sikre en vellykket implementering, at det gjøres
en grundig analyse av hvilke typer enhetskostnader som best
beskriver kostnadsnivå og effektivitet. Ikke sjelden vil det derfor
også være relevant å beregne et sett av enhetskostnader fremfor
én enhetskostnad for en tjeneste. Det vil si at virksomhetens
totale kostnadsnivå er sammensatt av summen av flere
enhetskostnader multiplisert med aktivitetsvolum relatert til
disse. Innenfor hjemmebasert omsorg vil dette for eksempel
kunne være tilstedetid hos brukeren, reisetid (antall reiser)
og administrative aktiviteter (basert på antall brukere). En
enhetskostnad beregnet for eksempel per bruker vil ikke gi samme
resultat, fordi ulike brukere har ulike behov (nevneren er ikke
standardisert).
Enhetspriser kan baseres på norm eller kalkyler
En annen viktig avklaring vil være hvorvidt enhetsprisene
skal etableres basert på benchmarks (normkostnader) eller
for eksempel fjorårets regnskap (kalkyle). Budsjettet vil da
etableres med denne enhetskostnaden som base. Ved å benytte
en normpristilnærming, vil effektivitetsuttaket bli påtvunget
og vil skje raskt dersom budsjettet nås. Dersom man i stedet
benytter kalkyle basert på for eksempel fjorårets regnskap som
et snitt for alle virksomhetene innenfor en tjeneste, for eksempel
sykehjemmene eller de ulike hjemmesykepleiesonene, vil de av

Avsluttende kommentarer
Det er viktig å avklare hvilket delegert myndighetsnivå enhetslederne skal ha. En grunnleggende forutsetning for styring etter
enhetskostnader bør være at enhetslederen har tilstrekkelig
delegert myndighet til å kunne påvirke enhetskostnaden. Jo
mer en enhetskostnad detaljeres, jo mindre handlingsrom vil
enhetslederen ha for å kunne påvirke sitt totale kostnadsnivå.
Et eksempel på dette er det å tildele budsjettet i en skole
etter enhetskostnad beregnet på for eksempel det totale
antall elevtimer (ukestimer x antall elever). Dette vil gi stort
handlingsrom for enhetslederen til å organisere den ordinære
undervisningen og til å balansere tilpasset undervisning versus
spesialundervisning. Dersom budsjettet i stedet tildeles etter en
kombinasjon av enhetspriser basert på gruppestørrelser, vedtak
om spesialundervisning, og (enda verre) stillingshjemler, vil
dette bidra til å stigmatisere en struktur med klassestørrelser,
spesialundervisning i stedet for tilpasset undervisning osv. Av
dette ser vi at grad av delegert myndighet og detaljering av
enhetspriser henger nært sammen og må drøftes grundig før
implementering.
Det også viktig å være bevisst at en innovasjon og utvikling
av tjenestene forutsetter at kommunen har et lederskap som
evner å utføre ledelse som inspirerer til endring, men samtidig
klarer å fokusere på en kontrollert og sunn ressursutvikling.
En styringsmodell kan ikke annet enn å legge til rette for at
ledere kan drifte sin virksomhet effektivt og med tilstrekkelige
økonomiske ressurser, men vil i seg selv ikke være oppskriften på
en vellykket tjenesteutvikling i kommunene.

FRODE HOGSTAD / MORTEN THUVE
frho@bdo.no / moth@bdo.no
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ENHETSKOSTNADER SOM
GRUNNLAG FOR FINANSIERING AV
INFRASTRUKTURVIRKSOMHETER

I en offentlig tjenesteproduserende virksomhet med en stor
andel felleskostnader, det vil si kostnader som ikke varierer
med antall tjenestemottakere eller tjenestenivået, kan det
være en utfordring å beregne treffende enhetskostnader for
de ulike tjenestene. Ofte vil det være et ønske å beregne en
enhetskostnad per tjeneste slik at budsjettet kan fordeles
ut i fra en volumstørrelse (kostnadsdriver) på tjenestenivå.
For infrastrukturvirksomheter er dette vanskelig, da en
vesentlig andel av kostnadene er å anse som en basiskostnad
for ”å holde åpent”, og lar seg ikke fordele ut fra tradisjonelle
kostnadsdrivere.
Basiskostnader påløper straks man vedtar å stille tilgjengelig
en viss kapasitet, herunder for eksempel kostnader
knyttet til bygg og anlegg, administrasjon og ledelse,
beredskap, grunnleggende sikkerhetsbemanning og andre
infrastrukturkostnader.
Tjenesterelaterte kostnader tilkommer når man begynner å
produsere tjenester i virksomheten.
BDO har de senere årene utarbeidet kostnadsallokeringsmodeller for en rekke offentlig finansierte infrastrukturvirksomheter. I denne artikkelen gir vi et praktisk eksempel
gjennom å vise et utdrag av en analyse knyttet til fengsler
med laveste sikkerhetsnivå.
Innledning – Behovet for nye finansieringsmodeller
Utgangspunktet for våre analyser er normalt at man ønsker
å utvikle en ny budsjettfordelings-/finansieringsmodell
for infrastrukturvirksomheten i tråd med prinsippene for
aktivitetsbasert finansiering. Man opplever at den tradisjonelle
rammebudsjetteringen ikke lenger er tilstrekkelig, og
budsjettavvikene er vanskelig å forklare ved endret tjenestenivå.
”Antall fanger i fengslene er det samme som før; så hvorfor har
dere da behov for mer penger nå enn tidligere?”
Aktivitetsbasert finansiering innebærer at tjenesteproduserende
enheter tildeles økonomiske midler gjennom en enhetspris
multipliseres med deres tjenestenivå (antall sikkerhetstiltak,
antall innsatte mv.). En spesiell utfordring i forbindelse med
denne finansieringsmodellen i infrastrukturvirksomheter

er at den tjenesteproduserende enheten har en stor andel
felleskostnader som er uavhengig av tjenestenivået. Når en
vesentlig del av kostnadsbasen ikke kan forventes å variere med
tjenestenivået, kan det i utgangspunktet virke utfordrende å
komme fram til en finansieringsmodell basert på en enhetspris
som gir dekning for alle kostnadene. Som regel vil det være behov
for en basisfinansiering i bunnen. Utfordringen er å gi denne
basisfinansieringen et innhold; det vil si å forklare hvor stor denne
bør være, og hvorfor den bør være så stor.
Det er flere forskjellige modeller som kan tenkes å fungere i en
slik struktur. En modell som særlig er aktuell, der man ønsker full
kapasitetsutnyttelse, er å utforme enhetskostnader knyttet til
tjenesteproduksjonen med et påslag (margin) som er ment å gi et
bidrag til dekning for de faste kostnadene.
En annen og mer presis modell, som denne artikkelen tar til ordet
for, er en modell som kombinerer fordelene ved en tradisjonell
rammefinansiering og nyere modeller for aktivitetsbasert
finansiering. I denne modellen tildeles de tjenesteproduserende
enhetene en grunnleggende rammefinansiering på et nivå som
dekker basisaktiviteten, og som påløper i det øyeblikk man
bestemmer at dette skal være en operativ tjenesteproduserende
enhet. I tillegg tilkommer en finansiering basert på det
faktiske tjenestenivået. Et eksempel på en slik modell finnes
i spesialisthelsetjenesten, der sykehusene dels er finansiert
ved en rammetildeling, og dels har en såkalt innsatsstyrt
(aktivitetsbasert) finansieringsmodell. Denne bygger på diagnoser
gjennom det såkalte DRG-systemet. Tilsvarende modell er innført
for statens finansiering av statlig kjøpte plasser på Hurtigruten.
Vi vil hevde at modellen gir den mest relevante finansieringen av
infrastrukturvirksomheter, og at den derfor bør benyttes i andre
infrastrukturvirksomheter som for eksempel universitetene og
høyskolene.
Med infrastrukturvirksomheter menes virksomheter som
er pålagt å stille en viss kapasitet tilgjengelig for å løse en
samfunnsoppgave. Eksemplene er mange, for eksempel
helseforetakene, fengslene, offentlig kjøpte tjenester på
Hurtigruten og NSB, flysikringstjenester, universiteter og
høyskoler mv.
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Modellen kombinerer det beste av aktivitetsbasert finansiering og rammefinansiering.
Man sikres finansiering for en grunnleggende basisaktivitet, samtidig som man mottar
tilleggsfinansiering basert på det faktiske tjenestenivået.

Case – Fengsler med laveste sikkerhetsnivå
Vi gjør oppmerksom på at fremstillingen i denne artikkelen
er forenklet og er ikke ment å forklare fullt ut det komplekse
kostnadsbildet som er relatert til fengslenes virksomhet. Årsaken
til at finansieringen av fengsler med laveste sikkerhetsnivå
er blitt et relevant tema, er som for annen offentlig
infrastrukturvirksomhet at kostnadsnivået i basisaktiviteten
er økende. Tidligere typiske innsatte soner nå åpent i andre
soningsmodeller, mens innsatte i fengslene er stadig tyngre
kriminelle. Antall innsatte er med andre ord nødvendigvis ikke
økende, men det kreves allikevel et annet aktivitetsnivå som er
relatert til både soningsinnhold og sikkerhet.
For å analysere ressursbruken i fengslene, ble det definert
hovedgrupper av aktiviteter. Hver aktivitetsgruppe er forutsatt å
være drevet i hovedsak av samme kostnadsdriver1:
• Basisaktiviteter. Inkluderer den bemanningen og det som er
nødvendig for i det hele tatt å holde fengselet åpent. Mengden
av disse aktivitetene skal i liten eller ingen grad være påvirket
av antall innsatte. Her plasseres aktiviteter og utgifter knyttet
til undergruppene bygg, kontorutgifter (inkl. ledelse og
administrasjon) og statisk sikkerhet.
• Aktiviteter knyttet til straffegjennomføringen. Inkluderer
aktiviteter og utgifter som er variable med produksjonen av
fengselsdøgn (antall innsatte per døgn). Utgangspunktet
er at et fengsel som har 50 % kapasitetsutnyttelse bare
utfører omtrent halvparten så mye av disse aktivitetene
sammenlignet med et fengsel med 100 % kapasitetsutnyttelse,
alt annet like. Her plasseres aktiviteter knyttet til innholdet
i straffegjennomføringen, arbeidsdrift og i tillegg store
deler av den dynamiske sikkerheten. Hva som skal være
innholdet i tjenesten, er i utgangspunktet en strategisk
beslutning. En utvikling i retning av økt innhold i tjenesten
vil, alt annet like, øke ressursbehovet. Kostnadene knyttet
til straffegjennomføringen er derfor over tid også avhengig
av endringen i soningsinnholdet. Det er også variabelt
hvor krevende det er å levere innholdet i tjenesten til hver
enkelt tjenestemottaker. En endring i sammensetningen av
tjenestemottakere i retning av mottakere med et høyere
tjenestebehov, vil kunne medføre et større ressursbehov.

1)
2)

Også dette bør tas hensyn til når man beregner kostnader
knyttet til straffegjennomføringen.
• Aktiviteter knyttet til innsettelser og løslatelser. Inkluderer
aktiviteter som er direkte knyttet til innsettelser og løslatelser.
Et fengsel hvor hele kapasiteten er utnyttet av innsatte
som soner lange dommer vil ha lite av disse aktivitetene.
Fengslene som er med i vår kartlegging har en gjennomsnittlig
soningslengde på 30-60 dager, og har dermed høy aktivitet
knyttet til innsettelser og løslatelser.
Disse aktivitetsgruppene har tilhørende kostnadsdrivere som
representerer observerbare størrelser, og prosjektet hadde tilgang
til god statistikk om disse.
Man kunne også tenkt seg en fjerde kostnadsdriver; den enkelte
innsatte. Særlig hvis det kommer nye innsatte med et svært
avvikende oppfølgingsbehov. Vi mener dette bør løses ved at
man til enhver tid gjør en total risikovurdering av de innsatte,
og at man, basert på denne risikovurderingen, kan si noe om
behovet i aktivitetsgruppen straffegjennomføring ovenfor,
spesielt kostnadsfaktoren dynamisk sikkerhet. Slik ser vi at denne
aktivitetsgruppen både varierer med antall fengselsdøgn, men
også med sammensatt risikonivå blant de innsatte. Ideelt sett
burde derfor denne aktivitetsgruppen vært kostnadsberegnet
med risikojusterte antall fengselsdøgn. En foreløpig utfordring
er at en slik kostnadsdriver ikke er en observerbar størrelse i
fengselsstatistikken.
Nærmere om analysen
Først ble samtlige kostnader som er ført i regnskapet for det året
som ble analysert, henført til aktivitetene som er definert over.
Personalkostnader2 ble henført gjennom en to-trinns allokering.
Se nedenfor. Justeringer ble gjort for hver enkelte enhet.
Neste steg i analysen var å tilordne personalkostnadene til
aktivitetene. Disse ble estimert med utgangspunkt i en tidskartlegging som ble innhentet gjennom en spørreundersøkelse.
Undersøkelsen ga et øyeblikksbilde av hvordan virkeligheten
så ut på det tidspunktet den ble gjennomført, og vi benyttet
den derfor kun til å fordele personalkostnadene for det aktuelle
regnskapsåret.

En kostnadsdriver er et kvantifiserbart volumtall som er hovedårsaken til nivået på ressursinnsatsen.
Personalkostnader omfatter alle lønns- og pensjonskostnader, samt øvrige kostnader knyttet til ansatte, eksempelvis bedriftshelsetjenesten
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Analysen gir ikke isolert sett grunnlag for å si noe om hvordan
utviklingen har vært over tid. Videre gir analysen kun svar på hva
som er ressursbruken knyttet til å levere tjenestene i fengslene
med den kvalitet som tjenestene leveres i dag. Analysen gir i seg

selv ikke svar på om denne kvaliteten er for lav, tilstrekkelig eller
for høy.
I hovedrapporten oppsummeres samlede resultater overordnet
som vist nedenfor:

Tabell 1 Regnskapsanalyse (tall i hele 1000)
Regnskapstall
Enhet

Aktivitetsgruppe
Personalutgifter

Aktivitetsgruppe
Bygg og anlegg Kontor, ledelse og
administrasjon
(infrastruktur)

Statisk sikkerhet

Aktivitet knyttet
til fengselsdøgn

Aktivitet knyttet
til innsettelser

Sum

Enhet 1

34 900

13 200

900

1 600

4 500

-

55 100

Enhet 2

20 300

10 700

200

400

3 800

-

35 400

Enhet 3

27 300

13 300

300

500

4 300

-

45 700

Enhet 4

23 000

6 900

400

900

5 000

-

36 200

Enhet 5

42 000

9 500

600

2 100

6 400

-

60 600

Enhet 6

16 300

6 600

400

200

4 000

-

27 500

163 800

60 200

2 800

5 700

28 000

-

260 500

30 600

48 300

59 600

8 400

Sum
Justeringer
Fordeling av personalutgifter til aktiviteter
Personalutgifter tilordnet andre enheter enn de ovennevnte

-146 900

-

-16 900

Andre utgifter tilordnet andre enheter enn de ovennevnte

-300

-200

-500

-600

-1 800

-300

29 800

46 000

59 100

8 400

-20 800

59 900

32 600

51 700

87 100

8 400

239 700

Investeringer
Sum justeringer
Justert sum

-163 800
-

-16 900

-500

-1 500
-2 400

Kilde: Sammenstilt av BDO på bakgrunn av regnskap fra enhetene

belastes med. Dette regnes som basiskostnader. For å unngå
at investeringer dobbeltregnes, er regnskapsårets investeringer
derfor trukket ut i analysen.
Kostnadsbildet over kan likevel ikke sammenlignes på tvers av
enhetene da dette ikke er justert for ulike aktivitetsnivåer og
kapasitet. Vi har derfor nedenfor beregnet enhetskostnadene for
å kunne si noe mer om kostnadsstrukturen:

Analysen viser at enhetene som inngår i kartleggingen, har
utgifter på til sammen 239,7 mill. etter at det er foretatt justeringer for felles ressurser med andre enheter og investeringer
foretatt i regnskapsåret.
Kategorien for bygg og anlegg består i hovedsak av husleie og
energikostnader. Det er forutsatt at det ligger en kalkyle for
kostnadsdekkende leie til grunn for den husleien som enhetene
Tabell 2 Nøkkeltall
Nøkkeltall

Enhet 1

Enhet 2

Enhet 3

Enhet 4

Enhet 5

Enhet 6

Totalkostnad

239 700

51 500

35 500

44 800

36 200

44 100

27 600

Infrastruktur

59 900

13 200

10 700

13 300

6 900

9 200

6 600

Kontor, ledelse og administrasjon

32 600

7 400

4 100

5 200

6 100

6 000

3 800

Statisk sikkerhet

51 700

10 000

6 700

9 000

8 200

12 100

5 700

144 200

30 600

21 500

27 500

21 200

27 300

16 100

Basiskostnader
Kostnader i straffegjennomføringen (hele 1000)
Antall fengselsdøgn
Kostnad per tjeneste produsert (per fengselsdøgn)

Totalt

87 100

19 100

12 800

15 700

14 300

14 800

10 400

173 173

30 171

28 748

36 594

27 822

29 513

20 325

503

633

445

429

514

501

512
1 100

Kostnader for innsettelser / løslatelser (hele 1000)

8 400

1 800

1 200

1 600

700

2 000

Antall nyinnsettelser

4 266

788

912

931

450

510

675

Kostnad relatert til innsatte (per innsettelse)

1 969

2 284

1 316

1 719

1 556

3 922

1 630

Kilde: Beregnet av BDO etter statistikk fra enhetene

Det var ikke hovedfokus i denne analysen å sammenligne
enhetene. Det kan være mange årsaker til at enhetene har ulike
kostnadsstrukturer, men analysen gir allikevel et interessant
bilde av kostnadsforskjellene mellom enhetene som ikke var like
tilgjengelig før analysen. I utgangspunktet er tjenestenivået det
samme på de ulike enhetene.
Basiskostnadene kan til en viss grad sammenlignes hvis vi justerer
for eksempel med antall soningsplasser per fengsel. Vi har ikke vist
dette i tabellen over. Her er det så mange usikkerhetsfaktorer og

forklaringsfaktorer (geografi, avstand til nærmeste politisentral,
bygningsstruktur mv.) at sammenligningsanalysen måtte utøves
med forsiktighet.
Gjennomsnittskostnaden forbundet med å levere innholdet i
tjenesten er omtrent kr 500 per produsert fengselsdøgn.
Gjennomsnittskostnaden forbundet med administrasjon av de
innsatte er beregnet til omtrent kr 2000 per innsettelse.
Tabellen viser at det er en viss variasjon mellom enhetene,
uten at det har latt seg gjøre å finne årsaken(e) til dette i
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karakteristika ved den enkelte innsatte. Man kan derfor hevde at
det kan være noe å hente på å se til hverandre og standardisere
arbeidsprosessene på tvers av enhetene. Det må likevel bemerkes
at det i denne konkrete analysen kan være slik at de enhetene som
driver med lavest kostnadsnivå, drives med en for lav bemanning,
mens de som har høyere kostnadsnivå, har klart å tilpasse sine
budsjetter i større grad til det økte bemanningsbehovet som følge
av at innsatte blir tyngre kriminelle.
En mer relevant metode for fremtidig finansiering av
infrastrukturvirksomheter
Når det offentlige skal finansiere infrastrukturvirksomheter,
herunder for eksempel fengslene, anbefaler BDO å utarbeide
en modell som skissert ovenfor. BDO vurderer at dagens
rammefinansierte modeller, der tildeling av midler hovedsaklig
skjer på bakgrunn av kapasitet og historiske tildelinger, er
utgått på dato. Vi mener at bruk av mer aktivitetsbaserte
fordelingsmekanismer, justert for endringer i ressursbehovet som
følge av endret innhold i tjenesten (her straffegjennomføringen),
endrete risikovurderinger, krav til sikkerhet mv. og endret
sammensetning av tjenestemottakerne (her de innsatte), gir en
mer relevant ressursfordeling. En budsjettmodell som gir en mer
relevant ressursfordeling vil bidra til at man får tilstrekkelig med
midler til å sikre et relevant bemanningsnivå.
Budsjettmodellen/finansieringsmodellen for infrastrukturvirk-

I motsetning til kostnadsmodeller som fordeler alle kostnader til den enkelte tjeneste,
lager man et kostnadsregnskap basert på
basiskostnader og et tilleggsregnskap basert
på marginalkostnader. Det er uvant å tenke slik
i tradisjonelle kostnadsallokeringsmodeller,
men det gir samtidig et mye mer relevant
og presist bilde for analyse av det faktiske
kostnadsnivået.
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somheter generelt bør således bygges opp ved følgende
hovedelementer:
• Et fast basistilskudd som dekker utgifter knyttet til
basisaktiviteten, herunder for eksempel bygg, ledelse,
administrasjon, grunnleggende infrastruktur og statisk
sikkerhet. Dette omfatter de kostnadene som må være til stede
for å levere en grunnleggende kapasitet.
• Et variabelt tilskudd basert på produksjonen av tjenester, for
eksempel per døgn, per kategori av tjenestemottakere og
lignende.
• Et variabelt tilskudd basert på antall tjenestemottakere.
• Eventuelle særskilte tilskudd for særskilte aktiviteter knyttet til
en enkelt tjenestemottaker / grupper av tjenestemottakere.
På denne måten kombineres det beste av aktivitetsbasert
finansiering og rammefinansiering i en og samme modell.
Man sikres finansiering for en grunnleggende basisaktivitet,
samtidig som man mottar tilleggsfinansiering basert på det
faktiske tjenestenivået. I motsetning til kostnadsmodeller som
fordeler alle kostnader til den enkelte tjenesten, lager man et
kostnadsregnskap basert på basiskostnader og et tilleggsregnskap
basert på marginalkostnader. Det er uvant å tenke slik i
tradisjonelle kostnadsallokeringsmodeller, men det gir samtidig
et mye mer relevant og presist bilde for analyse av det faktiske
kostnadsnivået.

FRODE HOGSTAD / MORTEN THUVE
frho@bdo.no / moth@bdo.no
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KONTROLL MED
KOMMUNEØKONOMIEN
Kommunene er betydningsfulle tjenesteleverandører og
viktige myndighetsforvaltere. Grunnlaget for kommunenes
virke er økonomien; i hvilken grad har kommunen evne til
å ivareta sitt ansvar? Kommuner kan ikke gå konkurs, men
kan bli satt under statlig administrasjon dersom økonomiske
disposisjoner går ut over fastsatte rammer. Ingen kommuner
ønsker dette. Derfor blir det viktig å avstemme kommunens
aktiviteter med det økonomiske handlingsrommet.
Viktige tema innen kommuneøkonomi blir derfor planlegging
og budsjettering, økonomisk og regnskapsmessig oppfølging
og kontroll, i tillegg til at man kanskje ønsker å teste ut
forskjellige scenarioer; hvilke utviklingstrekk gir hvilke
handlingsrom?
Sammenligningsanalyser er et godt verktøy for å gi kommuner
informasjon om hvordan egen organisasjon er drevet.
Økonomiplanlegging
Kommunene er forpliktet til å sette opp både årsbudsjett og
langtidsbudsjett (økonomiplan). Utgiftspostene er ofte ganske
faste, selv om det også kommer overraskelser når det eksempelvis
gjelder pensjon. For inntektssiden i budsjettet kan det være
knyttet større spenning til: Hvor stor andel blir rammetilskuddet?
Hvilke reformer tenkes iverksatt, og hvilken betydning har de?
Eksempel her er innlemming av tilskudd til private barnehager i
rammetilskuddet (2011).
Kommunene skal vedta et budsjett i balanse, det skal være
realistisk og omfatte hele kommunens virksomhet. Kravet til

netto driftsresultat er å dekke renter og avdrag på lån, samt
nødvendige avsetninger. Slike avsetninger kan være inndekking
av tidligere års merforbruk og avsetning av ubrukte, øremerkede
tilskudd.
I økonomiplanarbeidet blir det sentralt å vurdere blant annet:
–– Realvekst i inntektene, jf. kommunepropposisjonen.
–– Endringer i rammetilskudd som følge av endringer i demografisk
sammensetning av befolkningen, jf. kommunepropposisjonen.
–– Forventet pris- og lønnsvekst (deflatoren). Økonomiplanen
settes normalt opp i faste priser basert på nivået i årsbudsjettet.
–– Forventninger i renteutvikling, og hvilken konsekvens har dette
for handlingsrommet?
–– Klarer kommunen å budsjettere med et netto driftsresultat på
det anbefalte 1,75%-målet for å ha et visst handlingsrom?
–– Hvor stort er investeringsvolumet, og hvor stor andel er
lånefinansieringen? Hva blir konsekvensene for størrelsen
på renter og avdrag i driften? Hvilke krav stilles til
minimumsavdraget?
–– Utvikling i framtidige pensjonskostnader, jf. ”eldrebølgen”.
–– Hva vil konsekvensen av kommunesammenslåinger være, og
hva koster det?
Økonomiplanarbeidet og arbeidet med årsbudsjettene er
omfattende oppgaver, ikke bare for økonomisjefen, men for
hele kommuneorganisasjonen. Alle bidrar på ulike nivåer og i
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”En kommune kan ikke gå konkurs, men kan likevel sette økonomien over styr. Tjenestene
blir dårligere, innbyggerne klager, politikerne blir handlingslammet og staten begrenser
handlingsfriheten. Det er nesten like lite hyggelig som å være konkurs.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

ulike stadier. Innspill, forventninger, forutsetninger og realisme
skal veies mot hverandre, og det endelige forslaget bør gi
alle nødvendig innsikt i planene for å kunne ta standpunkt til
prioriteringer og forutsetninger.
Det er anledning for et mindretall å kreve lovlighetskontroll av
kommunale vedtak. Dersom et kommunebudsjett er bygget på
uklare forutsetninger og usikkerhet, må man være forberedt på at
opposisjonen vil kreve statlig kontroll med forslaget. Blant annet
skal generelle innsparingstiltak konkretiseres i budsjettet.
Økonomikontroll
Kommunene har en årssyklus med budsjettoppfølging, normalt
enten tertialvis eller kvartalsvis. Det følger av kommuneloven at
når det skjer endringer i forutsetningene, som budsjettet bygger
på, skal rådmannen fremme forslag om budsjettjusteringer til
kommunestyret. Imidlertid er det viktig å bestemme på hvilket
nivå budsjettet er bindende, da dette har konsekvenser for hvor
ofte det må fremmes budsjettendringsforslag, og hvor omfattende
endringene blir. Det er vanlig med rammebudsjettering, enten
som brutto- eller nettobevilgninger, og administrasjonssjefen
får vide fullmakter til endringer innenfor rammene, eventuelt
at rådmannen videredelegerer denne myndigheten til sine
virksomhetsledere. Å delegere myndighet er ikke å delegere
ansvar; skjer det misbruk av myndighet, eksempelvis ved
overforbruk, sitter den delegerende instans fortsatt med
ansvaret. Derfor bør det legges opp til oppfølging av hvordan
delegert myndighet er utøvet gjennom budsjettkontroll og
budsjettendringer.
Investeringsbudsjettet gjelder også for budsjettåret, men er
mer utfordrende med hensyn til økonomikontroll ved at mange
investeringer går over flere år. Da er det viktig å skille mellom
oppfølging av investeringene mot kostnadsrammene for hele
prosjektet, og oppfølging av det enkelte års investeringsutgift
mot bevilgningene. Det er vanlig at framdrift og estimater
endres i løpet av prosjektperioden, og dette skaper behov for
løpende å følge utviklingen og fremme budsjettendringsforslag.
Slike endringsforslag må vurderes opp mot behov for såkalt
rebudsjettering i nytt år; hvert enkelt år skal ha realistiske
budsjetter for årets utgifter og inntekter. Hvert enkelt prosjekt må
altså i tillegg vurderes for behov for justering av kostnadsrammen

dersom det skjer endringer i forutsetningene og uforutsette
forhold. Endringer i prosjektforutsetningen fører også normalt
med seg behov for justering av budsjettene.
Kommunelovens krav er at budsjettene er ettårige og årsavhengig.
For investeringsbudsjettet skal også finansieringen av de samlede
utgifter ses under ett, med mindre det er øremerket finansiering.
I motsetning til konkrete budsjettendringer på utgiftene/
prosjektene/rammene, kan altså den samlede endringen vurderes
når finansieringssiden skal justeres. Dette er en presisering
av gjeldende rett, men vil likevel for mange kommuner bety
endringer fordi mange har hatt tradisjon for prosjektspesifikk
finansiering.
Regnskapskontroll
Det er omfattende regelverk knyttet til regnskapsføring og
regnskapsrapportering, både regnskapsforskrifter, notater
om grunnleggende regnskapsprinsipper og standarder
for god kommunal regnskapsskikk. Kommuneregnskapet
gir svaret på om kommunen har holdt budsjettbalansen i
vedtatt årsbudsjettet, eventuelt hva som ble merutgift eller
mindreutgift i driftsregnskapet, eller udisponert eller udekket i
investeringsregnskapet. Dersom regnskapene ser ut til å måtte
salderes med slike avslutningsposter, skal enkelte disposisjoner
revurderes:
–– For driftsregnskapet skal inndekking av tidligere års merforbruk,
ubundne avsetninger og driftsfinansiering av investeringer
vurderes.
–– For investeringsregnskapet skal disposisjonene i utgangspunktet
følge behovet for finansiering, men at øvre ramme er de
budsjetterte disposisjonene.
Et kommuneregnskap består av flere kretsløp, dvs. økonomiske
sammenhenger mellom regnskapsdeler eller mellom avgrensede
transaksjonstyper. Eksempler er:
–– Arbeidskapitalkretsløpet, dvs. forholdet mellom
bevilgningsregnskapets eksterne transaksjoner og
arbeidskapitalen i balansen.
–– Egenkapitalkretsløpet, dvs. forholdet mellom

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

162 BDO INNSIKT

bevilgningsregnskapets interne finansieringstransaksjoner og
egenkapitalen, eksklusiv kapitalkonto.

gjeld mellom kommunale regnskapsenheter, vesentlige poster og
transaksjoner og anleggsoversikt.

–– Kretsløpet for anleggsmidler og langsiktig gjeld, dvs. forholdet
mellom balansens transaksjoner under anleggsmidler, langsiktig
gjeld og kapitalkonto.

Stresstest
Med begrepet stresstest menes å gjøre analyser som gir svar
på hvor robust kommuneøkonomien er. Hvilke effekter har
ulike hendelser, både i forhold til lovmessige krav og til et
framtidig handlingsrom? Analysene vil ha nær sammenheng
med økonomiplanarbeidet, hvor det må gjøres antagelser om en
framtidig utvikling i inntekter og utgifter. I tillegg skal også visse
minstekrav oppfylles for å kunne si at kommunen er økonomisk
sunn. Sentrale analyser i en stresstest er:
–– Realvekst i inntekter og utgifter, herunder endringer i
demografikostnader.
–– Pris- og renteutvikling på kommunens lån.
–– Oppfyllelse av minimumskrav til avdragsbelastning i
driftsregnskapet.
–– Endringer i tilskudds- og refusjonsordninger.
–– Likviditetsutvikling, driftslikvider og betalingsdyktighet.
–– Håndtering av skillet mellom drift og investering, herunder
forskjellen mellom påkostning og vedlikehold.
–– Selvkostdekning på lovregulerte og vedtatte områder.
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Figur: Illustrasjon av forventet utvikling i inntekter, brutto og netto driftsresultat 2012 – 2020. Kilde: Beregnet av BDO.
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Brudd på slike sammenhenger kan tyde på feil i regnskapet ved at
det er valgt feil motsvarende konto til en transaksjon. Likevel er
det ett unntak fra disse sammenhengene ved at låneopptak ikke
regnskapsføres i bevilgningsregnskapet som tilgang av midler før
midlene faktisk benyttes til finansiering av investeringer.
Balansen blir kontrollert og avstemt mot underliggende
dokumentasjon. Dette er et krav etter bokføringsloven. Formålet
er å få bekreftet at eiendeler, gjeld og egenkapital er fullstendig,
eksisterer og tilhører virksomheten. Balansepostene er ofte
sammensatte med beholdninger som ligger langt tilbake i tid,
og som det er viktig å holde løpende kontroll på. Eksempel på
dokumentasjon er eksterne bekreftelser (bankutskrift), egne
tellinger, avstemminger og selve bilagene.
Det er omfattende krav til noter i det avlagte
kommuneregnskapet. Mange av notene krever nettopp at
regnskapet er kontrollert og avstemt slik at det er mulig å
framskaffe de spesifiserte opplysningene. Eksempler på noter er
oversikt over pensjonsforpliktelser, garantiansvar, fordringer og
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Gjennomføring av stresstester krever god innsikt i kommunenes
rammebetingelser, kommunepropposisjonen og inntektssystemet,
budsjettprosesser, kommuneøkonomi og regnskapsmessige
særbestemmelser samt innsikt i makroøkonomi og finansmarkedet.

BDO har utformet slike tjenesteprofiler for 9 av de viktigste
tjenesteområdene i en kommune:
–– barnehage

Sammenligningsanalyser
Med begrepet sammenligningsanalyser menes å vurdere
egen kommune opp mot et utvalg av andre kommuner for å
avdekke om det er indikasjoner på: høye enhetskostnader, høy
dekningsgrad eller manglende samsvar mellom ressursinnsats
og resultat. En effektiv måte å synliggjøre sammenligningsanalyser på er gjennom å utarbeide profiler for ulike tjenesteområder. Slike tjenesteprofiler utarbeides med utgangspunkt
i data fra offentlig tilgjengelige registre som SSB/KOSTRA,
skoleporten.no, GSI og IPLOS.

–– grunnskole

–– barnevern
–– kommunehelse
–– pleie og omsorg
–– sosial
–– kultur
–– fysisk planlegging og samferdsel
–– administrasjon og styring
Eksempel på presentasjon av en sammenligningsanalyse:
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Figur: Illustrasjon av tjenesteprofilanalyse for grunnskolesektoren. Beregninger foretatt av BDO med data fra SSB/KOSTRA og Skoleporten.

Tjenesteprofilanalysen for skolesektoren, slik den er illustrert
ovenfor, forklarer kommunens beregnede utgiftsbehov basert
på kostnadsnøklene i inntektssystemet gjengitt i Kommunal- og
moderniseringsdepartementets publikasjon Grønt Hefte. Den
heltrukne grønne linjen er gjennomsnittet av de kommunene
som er med i sammenligningsgrunnlaget, normalisert; dvs. satt
til 100% for alle indikatorene. De blå indikatorene er relatert til
utgifter. Nivået på denne er normalisert i forhold til 100%. De
grønne og rosa indikatorene er relatert til aktivitetsnivå, som også
er normalisert. De gule indikatorene er relatert til kvalitet, og er
normalisert på samme måte som de blå indikatorene. I tillegg
viser grafen plottet høyest skår per indikator innenfor de utvalgte

kommunene i sammenligningsgrunnlaget, dvs. den kommunen i
utvalget som har størst utslag.
Gjennom analyser av tjenesteprofilene får vi indikasjoner på om
kommunens ressursbruk og faktiske tjenestenivå samsvarer med
behovet for ulike tjenester. På denne måten vil vi avdekke om det
er tjenester som det kan være potensiale for mer effektiv drift eller
reduksjon av omfang.

ØYVIND SUNDE / SVEN-ERIK ANTONSEN
oysu@bdo.no / sean@bdo.no
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”Benchmarking er risikosport, men
er grunnlaget godt, kan analysene gi
verdifull informasjon.”

”Selv kr 10.000 i forskjell i
kvadratmeterpris kan ha sin gode
forklaring.”

ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

ØYVIND GLENDRANGE
MANAGER, BDO

BENCHMARKING AV OFFENTLIGE
INVESTERINGER
Offentlige byggherrer opplever stadig å bli sammenlignet
med andre offentlige og private byggherrer når det gjelder
kvadratmeterkostnad på oppførte bygg, samt andel generelle
kostnader av byggekostnaden. Vår oppfatning er at utførte
sammenligninger ofte foretas på et tynt datagrunnlag.
Dersom en sammenligning av ulike offentlige byggherrers
investeringskostnader skal ha en reell verdi, kreves det
et detaljert datagrunnlag som er kvalitetssikret. Uten
tilstrekkelig kvalitetssikring vil usikkerheten i datagrunnlaget
ofte overskygge eventuelle forklaringer på identifiserte avvik
som fremkommer i analysearbeidet. Vi vil i denne artikkelen
beskrive vår erfaring med bearbeiding av datamateriale samt
analyse av forskjeller i kvadratmeterkostnad og fordelingen
av kostnader mellom entreprise og generelle kostnader.
Hvordan sikre at datagrunnlaget kan gi troverdige
konklusjoner med nytteverdi?
I en studie som skal sammenligne kostnadsnivå mellom ulike
byggherrer, samt forsøke å forklare eventuelle forskjeller,
er det vesentlig å utarbeide et godt informasjons- og
datagrunnlag. Dette gir grunnlag for beregning av representative
gjennomsnittsstørrelser, samt videre analyse av identifiserte
forskjeller med tilhørende konklusjoner. Etter vår erfaring kan
dette sikres gjennom at:
–– Byggeprosjektenes fremtidige bruksområde er tilnærmet like.
–– Det er etablert gode nøkkeltall for sammenligning av
kostnadsnivået.

–– Bygningsarbeidenes art er tilstrekkelig like i prosjektene.
–– Prosjektutvalget bestemmes av en tidsperiode.
–– Antall prosjekter i den angitte perioden er tilstrekkelig for hver
byggherre.
–– Kostnadstallene inneholder de samme elementene.
Analyse av kvadratmeterkostnad
Et viktig spørsmål når en skal sammenligne kvadratmeterkostnader, er hva som ligger til grunn for beregnede nøkkeltall.
Hvilke deler av den totale prosjektkostnaden er med? Hva slags
type areal er benyttet? Etter NS 3453 kan et byggeprosjekts
kostnader, på overordnet nivå, gruppers slik:
Kostnadselemener
Huskostnad
+

Utendørsarbeider

=

Entreprisekostnad

+

Generelle kostnader

=

Byggekostnad

+

Spesielle kostnader

=

Prosjektkostnad

Figur 1: Illustrasjon av et byggeprosjekts kostnader etter NS 3453
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Kostnader som bør inngå i grunnlaget for kvadratmeterkostnad,
er etter vår mening det som ligger inkludert i byggekostnaden.
Det vil si at vi ser bort fra spesielle kostnader fordi denne kan
inkludere kostnader til for eksempel tomtekjøp, midlertidig leie og
inventar. Dette er kostnader som vil påvirke nøkkeltall i vesentlig
grad, og gjør en sammenligning av kostnadsnivå lite relevant.
Aktør

Når det gjelder type areal, vil både BRA og BTA kunne benyttes,
men det er svært viktig at alle bygg er oppgitt med samme type
arealbenevnelse.
Nedenfor presenteres anonymiserte tall for kvadratmeterkostnad
(byggekostnad/BRA) ved nybygg av administrasjonsbygg fra
prosjekt utført av BDO.

Antall

Kvadratmeterpris

Offentlig byggherre 1

1

30 560

Offentlig byggherre 2

1

31 250

Offentlig byggherre 3

9

29 308

Offentlig byggherre 4

2

18 905

Tabell 1: Kvadratmeterpris ved nybygg av administrasjonsbygg for fire ulike offentlige byggherrer. Kilde: BDO.

Tabellen viser at byggherre 4 har en vesentlig lavere kvadratmeterkostnad enn de tre andre byggherrene. Dette er likevel i
seg selv ikke noe bevis på at byggherre 4 er «billigere» å benytte
ved nybygg av administrasjonsbygg enn de andre. For det første
må det vurderes om det er stor varians i kvadratmeterkostnaden
til en og samme byggherre, og hva dette eventuelt skyldes.
Dersom noen av prosjektene er svært spesielle, og dermed
lite representative, bør disse utelates. Videre kan forskjeller i
kvadratmeterkostnad ha mange naturlige forklaringer, så som
ulikheter i geografisk plassering, grunnforhold, størrelse, tekniske

Aktør

Antall

krav og løsninger, utforming og materialvalg, og markedsforhold.
(Opplistingen er ikke ment uttømmende.)
Analyse av ulike kostnadsbæreres andel av byggekostnaden
Foruten kvadratmeterkostnad blir offentlige byggherrer ofte
også sammenlignet på kostnader som pådras i prosjektene, i
tillegg til entreprisekostnadene. I våre analyser deler vi således
opp byggekostnad i entreprise og generelle kostnader, der de
generelle kostnadene er ytterligere delt i prosjektering, prosjektog byggeledelse og øvrig administrasjon. Nedenfor presenteres
anonymiserte tall for fordelingen av byggekostnaden ved nybygg
av administrasjonsbygg i prosjekt utført av BDO.

Fordeling av Byggekostnad

Fordeling av Generelle kostnader

Entreprise

Generelle kostnader

Prosjektering

Prosjekt- og byggeledelse

Annet

Offentlig byggherre 1

7

80,3 %

19,7 %

10,6 %

8,1 %

1,0 %

Offentlig byggherre 2

1

88,2 %

11,8 %

9,4 %

2,4 %

0,0 %

Offentlig byggherre 3

2

88,0 %

12,0 %

5,9 %

5,9 %

0,2 %

Tabell 2: Fordeling av byggekostnaden ved nybygg av administrasjonsbygg for tre ulike offentlige byggherrer. Kilde: BDO.

Ifølge tabellen ovenfor gir den inntrykk av at byggherre 1 er
mindre «effektiv» ved at prosjektene i gjennomsnitt pådras
en høyere andel generelle kostnader. Selv om grunnlaget for
beregningene inneholder de samme kostnadselementene, er det
er likevel en rekke forhold som bør undersøkes før dette blir den
endelige konklusjonen.
For det første må det vurderes om det er stor varians i fordelingene til én og samme byggherre, og eventuelt hva dette
skyldes. Dersom noen av prosjektene er svært spesielle, og
dermed lite representative, bør disse utelates. For det andre
må det undersøkes hvilken entrepriseform som er benyttet
i prosjektene. Ved bruk av totalentreprise vil en større del
av prosjekteringen bli klassifisert som entreprisekostnad
sammenlignet med andre entrepriseformer. For det tredje bør
det vurderes hva slags type bygg som er oppført. Ved nybygg
av administrasjonsbygg kan løsningene variere fra plassbygde
«signalbygg», som krever mye både prosjektering og prosjekt- og
byggeledelse, til «enklere bygg» for eksempel basert på moduler.

Også prosesskartlegging
I tilknytning benchmarkingsstudier av denne typen er det også
formålstjenlig å gjøre en prosesskartlegging. Offentlige byggherrer
kan ha forskjellige krav til gjennomføring av prosjekter selv om
alle for eksempel er omfattet av anskaffelsesregelverket og utarbeidelse av grundige konkurransegrunnlag. Prosedyrer knyttet
til ansvar og myndighet, prosjektstyring og kvalitetskontroller
vil likevel kunne være forskjellige, og dermed bidra til å forklare
forskjeller i kostnader hos de ulike byggherrene. Det er det
samlede bildet som er interessant for en byggherre hvis man skal
bruke benchmarkingen til læring og utvikling.

ØYVIND SUNDE / ØYVIND GLENDRANGE
oysu@bdo.no / oygl@bdo.no

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

166 BDO INNSIKT

”Mange kommuner har praktisert å sikre
bevilgning til flerårige investeringsprosjekter allerede første år. Det betyr store
budsjettavvik både første og senere år.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

BUDSJETTERING AV
INVESTERINGER OG
ÅRSAVSLUTNING
BDO bisto Kommunaldepartementet med å gi nærmere
veiledning til hvordan regelverket omkring budsjettering
og rapportering av investeringer skal forstås, samt hvordan
oppfølging av investeringsprosjekter i prosjektregnskaper
kunne gjøres. Det viktigste budskapet var at bevilgninger i
et årsbudsjett er bindende for det året, og at bevilgninger til
investeringer over flere år må gjøres for hvert av de respektive
årene. Selve investeringsprosjektene må følges opp over
prosjektets ”levetid”, uavhengig av årsbudsjettene.
Rammer for prosjektet
Budsjettering av investeringer og avslutning av
investeringsregnskapet skal etter reglene gjøres innenfor disse
rammer:
1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig.
2. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og
årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra utgifter i
budsjettåret.
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å
tilfredsstille krav til balanse og realisme.
4. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av
investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra
andre.
5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen
mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året
for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte
investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå.

Økonomiplan og årsbudsjett
Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Formålet er planlegging av kommunens fremtidige
virksomhet, og viser behovet for fremtidige bevilgninger.
Økonomiplanen er et politisk planvedtak, men ikke et
bevilgningsvedtak. Derimot er årsbudsjettet en bindende plan
for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret.
Formålet med årsbudsjettet er således å gi bevilgninger og
vedta finansiering. Årsbudsjettet angir planer for kommunens
anskaffelse og anvendelse av midler for neste år. Essensen er
altså at årsbudsjettet gir bevilgning, mens økonomiplanen
er en uforpliktende, men likevel realistisk plan tre år ut over
årsbudsjettet.
Skjer det endringer i løpet av budsjettåret, som kan få betydning
for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal
rådmannen gi melding til kommunestyret. Det skal foreta
nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det
på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig
svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til
budsjett. Formålet med slik løpende rapportering er med andre
ord å gi kommunestyret melding ved vesentlige avvik fra årets
budsjett, og foreslå nødvendige tiltak, slik at kommunestyret kan
foreta nødvendige budsjettendringer.
Årsregnskapet og prosjektregnskapet for investeringene
Årsregnskapet gir grunnlag for bevilgningskontroll, grunnlag for
vurdering av effektivitet og vurdering av kommunens evne til
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bærekraftig økonomisk utvikling. Formålet med årsregnskapet
blir derfor å vise årets kjente utgifter og inntekter i forhold til
budsjettet og derigjennom også å kunne vurdere den økonomiske
status og stilling.
Investeringsregnskapet, altså en særskilt regnskapsoppstilling,
viser det samlede finansieringsbehovet i regnskapsåret fordelt på
de ulike typer utgifter, samt årets samlede finansiering fordelt på
de ulike typer finansieringskilder. Begrepet udekket/udisponert
i investeringsregnskapet skal forstås som differansen mellom
samlet tilgang av midler (finansiering) og samlet bruk av midler
(finansieringsbehov/utgifter).
For årsregnskapet er det gitt bestemmelser om innhold og
oppsett, mens det for et prosjektregnskap ikke er gitt særskilte
regler. Hva innholdet i prosjektregnskapet da bør være må
utvikles i lys av formålet med prosjektregnskapet. Formålet
med prosjektregnskapet er å vise hvor mye som er påløpt hittil,
og sammenholde dette mot den vedtatte kostnadsrammen,
herunder å vurdere endringer i prognosene. Prosjektregnskapet
og årsregnskapet for investeringer har således forskjellige formål,
og bør av den grunn gi forskjellig informasjon. Prosjektregnskaper
har fokus på prosjektets utgifter og prosjektlevetiden, mens
årsregnskapet for investeringer vil ha fokus på bevilgninger og
påløpt i et årsperspektiv.
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Et prosjektregnskaps utgifter i året vil være sammenfallende med
investeringsregnskapets utgifter i året. Investeringsprosjekter
er årsuavhengige, og prosjektregnskapene må følge prosjektets
levetid og følges opp i forhold til prosjektets kostnadsramme.
Et investeringsregnskaps utgifter vil derimot følges opp årlig
mot bevilgningene. Denne forskjellen og måten å følge opp
investeringer har ikke vært tydelig for mange i kommunene.
Avslutning
Den klargjøringen BDO gjorde i dette prosjektet, ble ny for
mange, i alle fall medførte det endringer i praktisering av
regelverket. Noe av problemet ligger nok i at prosjektlederne,
altså de som skal styre selve investeringsprosjektene, har et ønske
om å ”sikre bevilgningen” i hele prosjektet før oppstart, men at
reglene om årsbudsjett kun er at bevilgningen til første år skal tas
med. Her må det til en holdningsendring, og en forståelse for at
et vedtak om å starte et investeringsprosjekt vil måtte følges opp
med nødvendige bevilgninger framover.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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KOMMUNENS
ADMINISTRASJONSUTGIFTER

BDO bisto Kommunaldepartementet med å definere nærmere
hva administrasjon skal være i den offentlige rapporteringen i
KOSTRA-statistikken. Administrasjon er administrative ledere
som leder andre administrative ledere, når disse lederne har
økonomiske og administrative fullmakter. I tillegg inngår
stabs-/støttefunksjoner når disse bistår de administrative
lederne, samt fellestjenester og fellesutgifter. Vår oppgave
ble å gi nærmere kriterier for kommunenes vurderinger
av administrasjonskostnadene. BDOs forslag ble tatt inn i
KOSTRA-veilederen fra 2012.

3. Personalansvar med instruksjonsmyndighet.

Innledning
Statistikken viser at det er store variasjoner i kommuners og
fylkeskommuners administrasjonsutgifter (heretter kommuner)
fra 2% til 18% målt som andel av brutto driftsutgifter. Kommunaldepartementet engasjerte BDO til å gjennomføre et
prosjekt med mandat å bidra til entydig forståelse av funksjoner
for administrasjon, styring og fellesutgifter. Vi hadde noen
antagelser om årsaken til variasjonene:
–– Lederrollen defineres ikke i samsvar med intensjonen i
veilederen.

Fordeling av lederstilling
Det laveste administrative ledernivået, typisk tjenesteledere,
er altså ikke ”administrasjon” etter definisjonen, jf. ”ledere som
leder andre ledere”. Men hvis en administrativ leder som inngår
i administrasjonsdefinisjonen, gjør arbeid for et tjenesteområde,
eksempelvis innen pleie og omsorg, og dette utgjør 20% eller
mer av stillingen, er reglen at andel av stillingen skal fordeles til
tjenestefunksjonen.
Tilsvarende skal det laveste administrative ledernivået som gjør
arbeid for administrativ ledelse (definert som administrasjon) i

4. Innstillings- eller beslutningsmyndighet i:
a. ansettelsessaker
b. oppsigelses- eller avskjedigelsessaker
c. permisjonssaker
Det ble understreket at en lederfunksjon omfatter mer enn dette,
eksempelvis det å ha et fagansvar, men ble altså ikke et kriterium
for definering av administrativ leder.

–– Det er for komplisert/arbeidskrevende å gjøre fordeling av
delte stillinger.

Rådmann

–– Stabs-/støttefunksjoner vurderes feil sammenholdt mot
veilederen.
–– Det henføres andre/færre fellesutgifter og fellesfunksjoner til
administrasjonsfunksjonen enn de definerte i veilederen.
Disse antagelsene ble i stor grad støttet i våre undersøkelser, men
vi så helt klart utfordringen med å gi ”entydige” veiledninger.
Oppgaven måtte derfor bli å gi så konkrete kriterier som mulig.
Administrativ leder
For å bli definert som administrativ leder (funksjon 120) i denne
statistikken (SSB/KOSTRA), ble den opprinnelige formuleringen
om ”administrativ leder som leder andre administrative
ledere” opprettholdt, men det måtte knyttes økonomiske og
administrative kriterier til lederfunksjonen:
1. Delegert budsjettmyndighet (fra kommunestyret og
rådmannen).
2. Disponeringsfullmakt over budsjettmidlene (bl.a. godkjenning
av utgifter).

Stab/støtte

Kommunalsjef

> 20% til
tjenestefunksjon
Tjenesteleder

Tjenesteleder

Figur: Fordeling av administrativ ledelse (kommunalsjef) til laveste ledernivå, tjenestefunksjon.
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”Det er påfallende hvor store forskjeller
det er i kommuners beregning av
administrative utgifter.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

minst 20% av stillingen, også fordeles til administrasjon. Særlig i
mindre kommuner kan det bli mye fordelinger, da én og samme
leder ofte har mer sammensatte oppgaver sammenlignet med de
i større kommuner, hvor alt er mer spesialisert. Fordelingen kan
illustreres slik:

(brukerbetaling), eller skolesektoren med beregninger av tilskudd
til private barnehager.
Dette kan illustreres slik:
Rådmann

Rådmann

> 20% til
funksjon 120

Til
funksjon
120

Stab/støtte

Stab/støtte

Kommunalsjef
Tjenesteleder

Tjenesteleder

Tjenesteleder

> 20% til
tjenestefunksjon

Tjenesteleder/
tjenestefunksjoner
Figur: Fordeling av lederressurser fra laveste ledernivå til administrativ ledelse, funksjon 120.

Stab og støtte
Stab-/støttefunksjoner er oppgaver knyttet til planlegging,
oppfølging og styring av hele kommunen eller av et administrativt
ledernivå knyttet til administrasjonsfunksjon. Dette er da i
utgangspunktet en del av administrasjon, og omfatter blant annet
oppgaver knyttet til:
–– økonomiforvaltning

Tjenesteleder/
tjenestefunksjoner
Figur: Fordeling av stab/støtte-ressurser for administrativ ledelse (funksjon 120) til
tjenestefunksjon.

–– arbeid knyttet til organisasjonen eller organisasjonsutvikling.

Fellesfunksjoner og fellesutgifter
Visse fellesfunksjoner og fellesutgifter skal være en del av
administrasjonsutgiftene i kommunen. Dette er eksempelvis
sentralbord og resepsjon, post- og arkivfunksjon, felles lønnsog regnskapsfunksjon, hustrykkeri og felles IKT-systemer. Men
eksempelvis skal tjenestespesifikke IT-systemer henføres til
tjenesteområdet, så som tekniske fagsystemer knyttet til plan,
regulering og oppmåling. Som fellesutgifter regnes blant annet
sekretariat for politisk ledelse, overordnet HMS-arbeid og frikjøp
av hovedtillitsvalgte.

Gjør stab-/støttefunksjonen arbeid for tjenesteområdene
med 20% eller mer, skal det også der gjøres fordeling til
tjenesteområdet. Eksempelvis kan en støttefunksjon ha i oppgave
å bistå pleie og omsorgssektoren med beregninger av egenandeler

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no

–– personalforvaltning
–– informasjonsarbeid
–– kommuneadvokat/-jurist
–– utvikling av lokalsamfunn og næring
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SELVKOST I KOMMUNALE
BETALINGSTJENESTER

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres
ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Definisjonen
av selvkost innebærer at det kun skal være kostnader som
direkte eller indirekte er knyttet til den samlede produksjon
av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i
beregningsgrunnlaget for selvkost. Kostnader kommunen ville
hatt uavhengig av produksjonen av den relevante varen eller
tjenesten, skal ikke inngå. Kostnadene knyttet til en kommunal
betalingstjeneste kan bestå av både faste og variable kostnader.
Tjenester omfattet av selvkost
Kommunene kan ta betalt for visse tjenester, helt eller delvis. De
mest aktuelle tjenestene er:
–– Renovasjon/avfall fra husholdninger, jf. forurensningsloven
§ 34, samt for slam, se forurensningsloven § 26 nr. 4. ledd,
kfr. § 34.
–– Vann- og avløp, jf. lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og
forurensningsforskriften § 16.
–– Plan- og byggesaksbehandling, jf. plan- og bygningsloven
§ 33-1.
–– Kart og delingsforretning, jf. matrikkelloven § 32.
–– Feietjeneste, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28.
Også for andre kommunale tjenester kan kommunen velge
å legge et selvkostprinsipp til grunn, eksempelvis knyttet til
skolefritidsordning, jf. opplæringsloven § 13-7. Bare innenfor
renovasjon og slam er det krav om selvkost. For de andre
tjenestene er det ”kan-bestemmelse”. Det innebærer at
kommunen selv bestemmer nivået på gebyrene, dog ikke høyere
enn selvkost. Kommunen kan også selv velge om tjenester skal
legge et selvkostprinsipp til grunn, eksempelvis innen barnehager,
boliger og pleie- og omsorgstjenester.
Henførbare kostnader
Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune påføres ved
å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Denne definisjonen får
fram at det kun skal være kostnader som direkte eller indirekte
er knyttet til den samlede produksjon av den aktuelle varen eller

tjenesten, som skal inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost.
Kostnader kommunen ville hatt uavhengig av produksjonen
av den relevante varen eller tjenesten, skal dermed ikke
inngå. Definisjonen får også fram at kostnadene knyttet til en
kommunal betalingstjeneste kan bestå av både faste og variable
kostnader.
De direkte kostnadene utgjør selve kjernetjenesten og er alltid
henførbare, eksempelvis tømming av søppelbeholdere.
Disse kostnadene kan tilordnes den aktuelle tjenesten direkte
eller umiddelbart. Indirekte kostnader er henførbare når
interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig tjeneste for
brukerne, eksempelvis at det skal føres regnskap for tjenesten.
Disse kostnadene er kostnader til aktiviteter som mer indirekte
kan være koblet til kjerneproduktet eller kjerneaktiviteten. Dette
kan eksempelvis være administrative tjenester, ledelsesfunksjoner
og ulike støttefunksjoner. Slike indirekte kostnader er ofte ulike
typer interntjenester som kjerneaktiviteten trenger for å kunne
levere en helhetlig tjeneste (kjerneproduktet) ut mot brukerne.
Utfordringen er da å skape et operativt skille mellom hva som
skal anses som indirekte henførbare kostnader, og hva som skal
holdes utenfor og bli kategorisert som indirekte ikke-henførbare
kostnader.
En utfordring kan være å avgrense administrative kostnader. I
forbindelse med kommuners KOSTRA-rapportering legges en
bestemt definisjon av administrasjon til grunn, og som også er
styrende for vurderinger i selvkost:
Administrasjon er ikke henførbar
Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av
beslutningsgrunnlag for administrativ ledelse regnes ikke som
henførbare i selvkostkalkylen. Administrative ledere som yter
tjenester for betalingstjenesten, fordeler denne andelen til
betalingstjenesten.
Kapitalkostnader
Kapitalkostnaden skal fange opp hvilke kostnader som oppstår
når kapital bindes opp i en realinvestering (bygninger, anlegg
mv.). Det kan gjelde for driftsmidler både til direkte og indirekte
tjenester. Årlige kapitalkostnader består av to elementer:
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BDO bisto KMD i å ajourføre nye
retningslinjer for kommunale
betalingstjenester – selvkost.

–– Avskrivningskostnader, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi
ut fra slitasje og elde.
–– Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad), dvs. den
avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere
penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et
fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden.
Investeringstilskudd/anleggsbidrag fra eksterne (andre enn
kommunen) kommer til fradrag fra anskaffelseskost ved
fastsettelse av avskrivningsgrunnlaget. Kjøp av tomt skal også
som hovedregel trekkes fra netto anleggskost. Dersom bruken av
tomteareal er av en slik karakter at den vil redusere tomtearealets
økonomiske verdi, kan det gjennomføres avskrivninger tilsvarende
forringelsen, eksempelvis for avfallsdeponi. Det skal ikke
gjøres fradrag for tomteutgifter ved beregning av kalkulatorisk
rentekostnad.
Videre skal det brukes lineære avskrivninger i selvkostkalkylen, og
avskrivningsperioden settes til de faste periodene som er angitt i
regnskapsforskriften for kommunene.
Kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente med et tillegg på
½ prosentpoeng . Beregning av kapitalkostnader på indirekte
tjenester gjøres i forhold til henførbarhet. Den kan også
alternativt settes til et påslag på 5% av netto indirekte kostnader
for betalingstjenesten.
Etterkalkylen
Selvkostkalkylen kan presenteres på flere ulike måter og brukes i
forskjellige sammenhenger. I tilknytning til avleggelse av regnskap
skal det utarbeides en note til dette om selvkosttjenestene. I
KOSTRA-rapporteringen er det statistikk over dekningsgrader og
prisnivå, og det gis egen tjenesterapportering til statistikkbanken.
Det er også vanlig å presentere selve kalkylene og beregningene
av dekningsgrad i eget oppsett. BDO har bistått i å lage
slike oppstillinger, eksempelvis kan en selvkostkalkyle for et
gebyrområde se slik ut:

SELVKOSTKALKYLE

Gebyrområde

Driftsinntekter
Gebyrinntekter
Øvrige salgsinntekter (artsgruppe 6)
Overføring med krav til motytelse (artsgruppe 7)
Overføringer uten krav til motytelse (artsgruppe 8)
Sum driftsinntekter
+/- Andre inntekter og kostnader
+/- Budsjettert avsetning til/bruk av selvkostfond
Sum inntekter m.v.
Driftskostnader
Direkte kostnader
Av- og nedskrivningskostnad direkte tjenester
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) direkte tjenester
Indirekte kostnader / netto driftskostnader
Kapitalkostnader indirekte tjenester
Sum driftskostnader
SELVKOSTRESULTAT
Kostnadsdekning i %
Disponering resultat - avsetning til fond (-)/bruk av fond (+)
- Inndekking av tidligere års underskudd (”fremførbart
underskudd”)
Figur: Eksempel på selvkostkalkyle. Kilde: BDO rapport til KMD om ajourføring av retningslinjene for selvkost.
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Oppstillingen viser en spesifisering av inntekter og kostnader i
hovedgrupper, og avsluttes med et selvkostresultat, som også
angis med grad av selvkostdekning. I noten til årsregnskapet
skal det også som nevnt gis opplysninger om selvkost, og denne
oppstillingen for etterkalkyle kan benyttes med kolonner for hvert
av gebyrområde.
Det vil alltid oppstå overskudd eller underskudd i en etterkalkyle. I prinsippet innebærer selvkost at det kun skal være
kostnadsdekning. Derfor må overskudd framføres i senere
års kalkyler som inntekt (disponering), mens underskudd må
framføres til inndekking. Slike over-/underskudd i kalkylen må
senest håndteres endelig innenfor en fem års periode. Det skal
beregnes kalkylerenter av det fondet som midlene midlertidig er
plassert på, evt. også på ”negative” fond (kalkylemessig).
Virksomheter som fører selskapsregnskap
Retningslinjene for selvkost bygger på de kommunale
regnskapsreglene. Når et selskap følger regnskapslovens
regler, kan det bli forskjeller, bl.a. når det gjelder periodisering.
Likevel er det antatt at dette gir så vidt marginale forskjeller,
at ulike regnskapsprinsipper ikke skal medføre bearbeiding for
etterkalkylen. Dette gjelder imidlertid ikke for avskrivninger. Her
skal kommunenes faste avskrivningsgrupper og levetider benyttes.
Også eventuelle anleggsbidrag skal trekkes ut fra regnskapet
til kalkylen (dette gjelder for både selskapsregnskapet og
kommuneregnskapet).

BDO bisto Miljødirektoratet i arbeidet
med avfallsforskriften og nye regler for
avfallsgebyrer.
Regnskapsmessig skille innen avfallstjenesten
Det er fastsatt et nytt kapittel i avfallsforskriften om fastsettelse
av avfallsgebyr. Reglene bygger på de normative retningslinjene
fra KMD. Likevel gjør direktoratet overlegninger rundt ESAs
uttalelser og presiseringer rundt EØS-avtalens krav til klart
regnskapsmessige skille mellom kommunens lovpålagte
håndtering av husholdningsavfall, og eventuell håndtering av
næringsavfall, herunder håndtering av husholdningsavfall fra
andre kommuner. Skatteloven ble også endret i 2014 på bakgrunn
av ESAs uttalelser, og det er innført skatteplikt når kommunen
har inntekter fra avfallshåndteringstjenester som utføres i et
marked. Skatteplikten er uavhengig av juridisk organisering, og
stiller skjerpede krav til enhetenes regnskapsføring og etablering
av adskilte regnskap.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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HVORDAN MÅLE
GEBYRUTVIKLINGEN INNEN
HUSHOLDNINGSAVFALL?

Representantskap i et interkommunalt renovasjonsselskap
(selskapet) vedtok å gjennomgå utvilklingen i selskapets
behandlingskostnader opp mot utviklingen av
renovasjonsgebyrene i eierkommunene.
Dette vedtaket er et klassisk eksempel på de diskusjoner vi
ofte ser i etterkant av at kommuner har satt ut driften av
renovasjon til et interkommunalt selskap. Kommunene har
høye forventninger til effektivisering, men opplever ofte
at gebyrene tilsynelatende øker i det nye selskapet. Like
klassisk er det imidlertid at mer grundige analyser ofte viser
at effektiviteten har økt, til tross for at gebyrene har økt i
samme periode. Hvordan kan dette være mulig?
Innbyggere, politikere, og media har ofte ikke tilgang på
analyser som viser den egentlige effektivitetsutviklingen i
renovasjonsselskapet. Dessverre danner dette grunnlag for
diskusjoner som i beste fall er basert på begrenset informasjon, og
som ofte danner grunnlag for feilslåtte konklusjoner. Nedenfor har
vi kort oppsummert de mest relevante analysene BDO foretok i
ovennevnte sak på oppdrag for et representantskap.
Analyse av gebyrutviklingen
En analyse av gebyrene i selskapets deltakerkommuner viste at
disse hadde økt i nominelle kroner fra perioden 2003 til 2008.
Årsaken skyldes ulike forhold i den enkelte kommune. Basert på
informasjon om gebyrene i kommunene og deres relative andel
avfallsmengde, beregnes et gjennomsnittlig avfallsgebyr for:
a. De kommunene som har grovavfall som en del av gebyret.
b. De kommunene som har grovavfallet utenfor gebyrordningen
(innbyggerne betaler ved levering til miljøstasjon).
Volumvekst, dvs. antall tonn per husholdning, vil påvirke
gebyrutviklingen, og analysene viser at avfallsmengden økte i
perioden 2003-2008. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viste at
mengde avfall per husholdning i det aktuelle geografiske området,
økte for årene 2003, 2006 og 2008. Denne volumveksten vil
påvirke gebyrutviklingen direkte fordi behandlingskostnadene
i selskapet i all hovedsak er knyttet til volum. Selskapet vil
dermed fakturere kommunene en høyere pris per husstand, og
kommunene er avhengig av å øke sine gebyrer for å dekke inn
kostnadsøkningen. Sammenligning mellom kommunene, som er

omfattet av IKSet, viste at gebyrutviklingen varierte fra kommune
til kommune. Årsakene til denne variasjonen kan skyldes flere
forhold, for eksempel:
–– kostnadsendringer i kommunen
–– ulik utvikling i avfallsmengde fra husholdning
–– ulike avfallssystemer
–– prisdifferensiering
–– hytterenovasjon
–– regnskapstekniske forhold
Alle disse faktorene er forhold som vil kunne forklare forskjeller
mellom kommunene, men den underliggende og viktigste årsaken
til gebyrutviklingen var volumveksten; innbyggerne kaster mer
søppel!
Et annet forhold som må tas i betraktning ved analyse av
den reelle gebyrøkningen, er inflasjonen. Analysen viste at
gebyrene i selskapets deltakerkommuner økte i gjennomsnitt
med 28 % etter å ha blitt korrigert for inflasjon. Ved å korrigere
for økt avfallsmengde, fikk man et fallende uttrykk for den
reelle gebyrutvikling i perioden. Analysene viste at den reelle
gebyrutviklingen har vært på mellom [-2,4% , 3,7%] for
kommunene som har grovavfallet som del av renovasjonsgebyret,
og tilsvarende mellom [3,6% , 10,1%] for kommunene som ikke
har grovavfallet som del av renovasjonsgebyret.
Nærmere analyse av hvor i verdikjeden kostnadsutviklingen
har vært størst
For å analysere årsakene til gebyrutviklingen, dekomponeres
denne. Analysen så nærmere på følgende hovedfaktorer:
Kommunenes kostnadsutvikling i sin del av verdikjeden:
I. Inflasjon
–– endring i avfallssystem (fra svartsekk til sortering)
–– endring i avfallsmengde per innbygger/ husstand
–– prisdifferensiering
–– avgiftsendringer

174 BDO INNSIKT

II. Selskapets kostnadsutvikling i sin del av verdikjeden:
–– effektivitetsutvikling
–– inflasjon
–– endring i avfallsmengde i tonn
–– priser i nedstrømsmarkedet
Dersom kostnadsøkningen i selskapets andel av verdikjeden (ii)
er lavere enn økningen i gebyrene, vil dette indikere at det er
kommunens andel av verdikjeden (i) som står for den største
andel av kostnadsveksten. Det ble derfor gjennomført en
analyse ved å se på særlig tre faktorer som påvirker selskapets
kostnadsutvikling:
1. Selskapets behandlingskostnader for ulike avfallsfraksjonene
uttrykt ved de priser som selskapet fakturerer kommunene.
2. Isolering av kostnadselementer utenfor selskapets kontroll.
3. Isolering av selskapets avsetninger i nedstrømsmarkedet.
Ad 1: Behandlingskostnadene per tonn husholdningsavfall har økt,
og dette er reflektert i en gjennomsnittlig prisøkning på litt over kr
200 per tonn i perioden.
Ad 2: Isolering av kostnadselementer utenfor selskapets kontroll
viser at selskapets prisutvikling har økt. Avfallssystemet har endret
seg vesentlig i perioden, ikke minst pga. overgangen fra usortert
”svartsekk” til omfattende sortering, men også som følge av en
betydelig økning i grovavfallet. Antagelig kan dette forklares med
bedre løsninger for levering av slikt avfall, samt mindre aksept for
brenning, og ulovlig søppeltømming i samfunnet.
Produktmiksen på husholdningsavfall levert selskapet ble kartlagt,
og priser for de forskjellige fraksjonene innhentet. Prisen per
tonn ble korrigert for følgende elementer (som til dels har vært
fakturert på annen måte): En særskilt forbrenningsavgift i 2008,
avgift på EE-avfall i 2003, avgift på farlig avfall samtlige år,
avgift på kjølemøbler (2003 og 2006), drift av miljøstasjoner
og økt informasjonsarbeid. Informasjonsarbeidet har medført
en økt kostnad i selskapet som i seg selv forklarer nærmere hele
prisøkningen i perioden.
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Ad 3. Isolering av avsetninger i nedstrømsmarkedet har også
vist en økning i perioden 2003 til 2008. Nedstrømsmarkedet
er antagelig den andelen av kostnadene som varierer mest,
og som selskapet samtidig har minst kontroll over. Kostnaden
forbundet med å deponere eller å få andre til å overta den videre
behandlingen av avfallet på en godkjent måte, er i stor grad styrt
av miljøkrav. Hvor mye som kan deponeres, og hva det koster å
deponere avfall, er også politisk styrt. Avfallet har blitt avhendet
med større andel materialgjenvinning i analyseperioden, og det
forventes store endringer i nedstrømsmarkedet de neste årene.
Oppsummering av selskapets kostnadsutvikling
Analysen viste at kostnadene på selskapets hånd per tonn
ordinært husholdningsavfall økte reelt i femårsperioden med
11,62 %, mens prisen per tonn husholdningsavfall inkludert
grovavfall kun økte med 0,17 % i den samme perioden. Analysen
viste videre at kostnadsveksten per tonn husholdningsavfall
inkludert grovavfall er betydelig lavere enn kostnadsveksten per
tonn for ordinært husholdningsavfall. Dette skyldes dels at den
relative andelen grovavfall har økt, og at prisene for sortering av
grovavfallet er betydelig lavere enn husholdningsavfall. I tillegg
kan økningen i pris per tonn, som nevnt, knyttes til økt fokus på
etablering av miljøstasjoner og informasjonsarbeid. Summen av
disse endringene utgjør mer enn den faktiske kostnadsutviklingen,
som indikerer at øvrige kostnader som vedrører mottak og
behandling av avfallet, og som selskapet har kontroll over, har
blitt redusert fra 2003 til 2008.
Det er i analysen konkludert med at kostnadene for
husholdningsavfall med stor sannsynlighet har blitt redusert
når man tar hensyn til den kostnadsøkningen selskapet er blitt
pålagt gjennom beslutninger fra eierne, samt økte kostnader i
nedstrømsmarkedet. Følgende faktorer danner grunnlaget for
denne konklusjonen:
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+ Priser for ordinært husholdningsavfall i 2008
- Priser for ordinært husholdningsavfall i 2003, målt i 2008-kroner
= Prisøkning fra 2003 til 2008
- Forklart ved økning i drift av miljøstasjoner
- Forklart ved økning i behandlingsavgifter (EE-avfall, kjølemøbler, forbrenningsavgift)
- Forklart ved økning i kostnader knyttet til informasjonsarbeid
- Forklart ved økning i nedstrømskostnader
= Reell nedgang i selskapets priser til kommunene
Selvkostregnskapets stilling
Kommunene er pålagt å sette opp en selvkostkalkyle der kommunen årlig skal presentere et ”totalregnskap” for hele renovasjonsordningen knyttet til husholdningsavfall. Selvkostkalkylen
danner grunnlag for fastsetting av renovasjonsgebyret.
For kommuner som har satt bort hele eller deler av
renovasjonsordningen til et interkommunalt selskap, vil den
prisen kommunene betaler til selskapet danne grunnlaget for
selvkost, tillagt kommunens egne indirekte kostnader. I tillegg vil
kommunens avsetninger til eller bruk av selvkostfondet påvirke
selvkostkalkylen. Fondet består av tidligere års overskudd, og skal
tilbakeføres selvkost for å utjevne renovasjonsgebyrene over tid,
eksempelvis ved planlagte investeringer.
Selvkostkalkylen settes opp i henhold til reglene for selvkost
slik dette er angitt i Kommunaldepartementets retningslinjer
for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
(H-3/14, 2014). Etter disse reglene kan gebyrene utjevnes
over en 3-5 års periode. En selvkostkalkyle kan dermed vise
(betydelige) underskudd i to år, og et overskudd for det tredje året.
Selvkostkalkylen skal samlet sett gå i balanse over hele perioden.
Kostnadsutviklingen i selskapet og i kommunen vil være
avgjørende for gebyrutviklingen. I tillegg vil det være ”tekniske
utfordringer” knyttet til selve selvkostkalkylen som i seg selv også
kan påvirke gebyrutviklingen. Dette er i hovedsak knyttet til fire
elementer:
1. Kommunens egne kostnader.
Kommuner har ulik organisering av sin
renovasjonsvirksomhet, og ivaretar ulike funksjoner knyttet til
renovasjonsvirksomheten. Hvordan kommunens ressursbruk
kommer til uttrykk i regnskapet, påvirkes blant annet av
skjønnsmessige fordelinger av indirekte kostnader, så som
regnskap og revisjon, kontorstøtte og personal, IT-kostnader,
kostnader til bygningsdrift mv. Hytterenovasjonsordninger
håndteres også ulikt fra kommune til kommune, og gir
ytterligere grunnlag for ulikt beregningsgrunnlag.
2. Skille mellom næringsavfall og husholdningsavfall.
Det er sjelden at selskapene fører separate regnskaper, og det
må derfor gjøres en skjønnsmessig kalkulasjon for fordelingen.
3. Fordeling av felleskostnader i selskapet.
Her er det spesielt usikkerhet knyttet til prinsippene
som anvendes for fordeling mellom husholdnings- og
næringsavfall, der to alternative metoder ofte benyttes:
Metoden for merkostnader eller metoden for fullfordeling.

1)

4. Beregning av normalavkastning.
Denne avkastningen beregnes som en avkastning1 på
bokførte verdier for driftsmidler. Ulik historie og endringer
i regnskapsprinsipper (avskrivningstider) har medført ulik
regnskapsmessig behandling av varige driftsmidler, og dermed
kan beregningsgrunnlagene være forskjellige.
Sammenfattende kommentarer
Analysene, som er presentert i nevnte rapport, er etter vårt syn
svært nyttig for å forstå utviklingen i renovasjonsgebyrene i
kommuner hvor driften er satt bort til et interkommunalt selskap.
Artikkelen har pekt på at det er en rekke forhold som påvirker
gebyrutviklingen. Uten en grundig analyse er det vanskelig
objektivt å peke på hvorvidt utviklingen skyldes produktivitetsendringer i selskapet, endringer i utenforliggende forhold som
nedstrømsmarkedet, avfallssystem, volum, kommunens indirekte
kostnader, inflasjon, kommunens regnskapspraksis eller andre
forhold. Videre vil det i eierstyringen av selskapet ikke være lett
tilgjengelig å kunne analysere driften og økonomien i selskapet.

Dessverre er ikke innbyggere, politikere og
media oppmerksomme på alle faktorene
som påvirker gebyrutviklingen når de på eget
grunnlag forsøker å danne seg en oppfatning av
gebyrutviklingen i sin kommune.
Vi håper vår artikkel kan bidra til at debatten om gebyrutviklingen
i kommunene blir mer nyansert og faktaorientert. Vi vil også
anbefale at kommunene i sine gebyrutregninger er mer eksplisitt
på å opplyse om hvilke forhold som danner økningen i gebyrene,
og da spesielt avfallsmengde, inflasjon og avgifter, som er utenfor
kommunens kontroll.
BDO anbefaler videre at det som en del av eierstyringen gjøres
tilsvarende analyser som er omtalt her, og som bør presenteres for
representantskapet en gang i året.

MORTEN THUVE / ØYVIND SUNDE
moth@bdo.no / oysu@bdo.no

Dette er imidlertid en kalkylerente som i utgangspunktet er lav, og begrepet avkastning er derfor litt misvisende.
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”For kommuner hvor eiendomsvirksomheten er organisert i interne avdelinger
ser vi ofte at husleien kun blir en
regnskapsmessig øvelse uten noen reell
effekt.”

INTERNHUSLEIE – EFFEKTIVT
VIRKEMIDDEL ELLER PAPIRTIGER?
Ulike former for internhusleie er innført i mange kommuner.
Hensikten er å sikre finansiering av verdibevarende vedlikehold og utvikling, samt å forbedre arealeffektiviteten. I
praksis ser vi imidlertid at disse effektene ofte blir ødelagt
allerede ved innføringen, eller er redusert over tid, som følge
av mange år med kortsiktige budsjettkrav. Resultatet blir da
en papirtiger – ser effektiv ut, men har i realiteten liten effekt.
Organisering av eiendomstjenesten har betydning for effekt
av internhusleie
Kommunens eiendommer er en viktig forutsetning for levering
av tjenester, men eiendomsporteføljen er også kommunens
største kilde til realkapital. God kommunal eiendomsforvaltning
handler altså ikke bare om å levere bygg som er godt innrettet for
å levere primærtjenester, men også om å forvalte kommunens
formue på best mulig måte. En hensiktsmessig innrettet internhusleieordning er et nyttig virkemiddel for å oppnå dette.
Blant annet vil husleien kunne hjelpe kommunen med å oppnå
arealeffektivitet, synliggjøre kommunens reelle kostnader
forbundet med eiendom, samt gjøre det enklere å drive langsiktig
planlegging av forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. I tillegg
kan husleieordningen være med på å tydeliggjøre rolleforståelsen
innad i kommunen, hvor det ellers kan være vanskelig å få til
tydelige skiller mellom eier, forvalter og bruker av eiendommene.
Kommuner og fylkeskommuner med egne eiendomsforetak, med
tydelige organisatoriske skiller mellom den som forvalter og den
som bruker byggene, oppnår oftere en internhusleieordning som
er i tråd med intensjonene. Der hvor eiendomsvirksomheten er
organisert i interne avdelinger ser vi imidlertid ofte at husleien
kun blir en regnskapsmessig øvelse uten noen reell effekt.

Dette oppstår gjerne som et resultat av to ulike årsaker. Det
første og mest vanlige er at kommunen innfører internhusleie,
men at denne allerede ved innføringen inneholder en rekke
kompromiss og modifikasjoner som gjør at ett eller flere
viktige elementer av husleieordningen bortfaller – og gir
dermed ikke lenger den tiltenkte effekten. En annen årsak er
gjerne at internhusleieordningen, som følge av kortsiktige
budsjettkrav, nye politiske majoriteter eller trendrelaterte
endringer, over tid blir endret slik at kun deler av den opprinnelige
internhusleieordningen gjenstår.
Internhusleien kan fort ende med å kun bli en
regnskapsmessig øvelse
Ofte ser vi at kommunene står igjen med internhusleieordninger
hvor ett eller flere av følgende kjennetegn er gjeldende:
• Det mangler tydelige avtaler som avklarer ansvarsfordelingen
mellom eier, forvalter og bruker, samt hvilket nivå det skal være
på tjenestene som leveres.
• Ett eller flere viktige kostnadselementer mangler i den fastsatte
husleien, f.eks. kapitalkostnader/avskrivninger, avsetninger til
verdibevarende vedlikehold eller aktiviteter forbundet med
utvikling av eiendomsmassen.
• Forvalter og bruker får ikke beholde noe av eventuelle overskudd
som følge av lavere forbruk eller effektivisering.
• Husleie belastes ikke den resultatenheten som er faktisk bruker,
men gjennomføres som en regnskapsøvelse på et høyere nivå i
organisasjonen.
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”Konsernbidrag er en måte å ta tilbake
pengene gitt til FDVU.”
KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

Resultatet av slike mangler er altså at internhusleien i mange
tilfeller kun blir en regnskapsmessig øvelse hvor midler flyttes
mellom avdelinger på papiret, mens kommunens leietakere ikke
har et reelt forhold til husleien, hva den inneholder og heller ikke
kjenner seg igjen i rollen som «leietakere». Vi får med andre ord
en husleieordning hvor kostnader forbundet med eiendomsdrift
belastes kommunens ulike avdelinger uten at det er noen
nærmere bevissthet rundt dette. Slike ordninger gir verken
arealeffektivisering eller reell kostnadsdekning.
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”Vi mener mange kommuner kan
ha godt av å børste støv av gamle
internhusleieordninger.”
KNUT KAVLI
SENIOR ASSOCIATE, BDO

Internhusleie, leiesatser og konsernbidrag som ikke henger
sammen
Et annet eksempel på hvordan kortsiktige budsjettkrav hindrer
at en internhusleiemodell oppnår sin opprinnelige hensikt kan
være når kommunestyret «krever» konsernbidrag fra kommunale
eiendomsforetak. Slike foretak har sjelden særlig andre driftsinntekter enn husleieinntektene fra brukerne (kommunens ulike
etater). I praksis ser vi da at kommunestyret først bevilger midler
til internhusleie via eksempelvis skoleetaten, for deretter å kreve
konsernbidrag i retur fra eiendomsforetaket. Dette blir da nettoen
som eiendomsforetaket har å drive FDVU for, og det er typisk
vedlikehold og utvikling som er de store taperne når disse midlene
skal brukes.
Et springende punkt ved fastsetting av husleie er hvilke satser
som skal gjelde for FDVU. Noen baserer seg på kostnadsdekkende
leie, andre på «gjengs priser» og ytterligere andre på egne,
«akseptable» priser. Internhusleien skal jo på utleiers hånd sikre
nødvendige midler til de kostnader denne skal dekke. Jo mindre
reelt nivå denne har, jo større vil sannsynligvis etterslepet og
forfallskostnadene bli. Det kan derfor være relevant å se hen til
objektive kriteriedata når leieprisen skal fastsettes. Slike data
finnes også for forskjellige formålsbygg.

ansvarsnivå) til utleier, ikke bare et teknisk trekk som kun synes
i regnskapet på overordnet nivå. Det må også etableres gode
avtaler med bakgrunn i reelle forhandlinger. Videre må det stilles
kvalitetskrav som følges opp, der avvik medfører konsekvenser.
Dette er absolutt lettest å få til dersom eiendomsforvaltningen er
organisert som en reell bestiller-utfører modell.
Vi mener mange kommuner kan ha godt av å børste støv av
gamle internhusleieordninger. Spesielt vil mange kommuner og
fylkeskommuner ha godt av å se nærmere på hvilke insentiver
som ligger i deres nåværende husleieordninger, og hvorvidt disse,
slik de er praktisert i dag, oppfordrer til den adferden man ønsket
ved innføringstidspunktet. Ny kommunestruktur vil eksempelvis
være en gyllen mulighet for flere kommuner, og vil kanskje fremtvinge denne typen gjennomganger.
En gjennomgang og revidering av eksisterende internhusleieordning vil ofte bidra til å tydeliggjøre rolleforståelse, forenkle
arbeid med eiendoms- og eierstrategi samt skape bevissthet
knyttet til kostnadene forbundet med å eie bygninger. En
velfungerende internhusleieordning vil sikre at det avsettes
tilstrekkelig med midler til verdibevarende vedlikehold, og vil
kunne spare kommunen for verditap og følgeskader.
De folkevalgte står selvfølgelig fritt til å fastsette modell for
internhusleie. Den skal ha ett formål. Riktig brukt vil internhusleie
gi de riktige insitamentene og kan være et viktig virkemiddel
for å oppnå en ønsket politikk. Ikke la økonomene i kommunen
bestemme om det skal innføres internhusleie eller ikke. Denne
beslutningen hører hjemme på rådmannsnivå og/eller politisk
nivå. Det bør være åpenhet og bevissthet om modellen, også
i de tilfellene hvor denne, over tid, vil medføre store verditap.
Politikere bør etterspørre resultater og oppfølging av modellen,
herunder status og prioriteringer knyttet til vedlikehold.

Nå er anledningen for å revurdere, eller revidere,
internhusleien
Skal internhusleieordninger ha mulighet for å lykkes, må
det skje en reell overføring fra leietakernes driftsrammer (på

KNUT KAVLI / JAN HØEGH
knka@bdo.no / jaho@bdo.no
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KOSTRA – MÅLES DET
KOMMUNENE TRENGER?

informasjon for sektoren og andre, samt danne grunnlag for en
faktabasert samfunnsdebatt. Etter vår vurdering leverer KOSTRA
på deler av dette.
Ulikt nivå på styringsinformasjonen innenfor de ulike
tjenesteområdene
Enkelte tjenesteområder har definert et bredt sett med indikatorer
som kan benyttes i styringen, også for å sammenligne med andre
kommuner. Innenfor andre områder ser det ut til at fokuset og
interessen for å etablere gode styringsindikatorer er mindre.
Eksempelvis ser vi at KOSTRA har over 100 nøkkelindikatorer for
VAR og om lag 20 indikatorer for barnevern. Etter vår gjennomgang av indikatorene, virker det som om man ikke har en
standardisert tilnærming til hvilke indikatorer som skal være på de
ulike nivåene i KOSTRA, ei heller om omfanget av indikatorer er
tilpasset behovet og konsekvenser av dårlig styring, eksempelvis
på barnevernsområdet.
Kvalitet er en vesentlig del av mål- og resultatstyring, men belyses
ikke i KOSTRA
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har utarbeidet en veileder for mål- og resultatstyring i staten, men den er også
relevant for styring i kommunal sektor. Veilederen illustrerer
tjenesteproduksjon som en resultatkjede, der ulike aktiviteter
omformer innsatsfaktorer til produkter og tjenester til brukere,
og også rettet mot samfunnet for øvrig. Følgende figur illustrerer
dette:

Pålitelig informasjon om ressursbruk og kvalitet i offentlig
tjenesteproduksjon er like aktuelt som alltid. Kommunestrukturendringer gir mulighet for endring av hvordan
kommunene innretter sin tjenesteproduksjon, men hvem
skal man se til?
KOSTRA dekker deler av informasjonen kommuner etterspør
for styring og kontroll, men viktige elementer uteblir. Vi
savner et KOSTRA som gir kommunene svar på det de selv
burde ønske å vite: Hvor gode tjenester leverer vi for en gitt
ressursinnsats, og hvordan kan vi lære av andre som gjør det
bedre innenfor samme tjenesteområde?
KOSTRA dekker deler av behovet for styringsinformasjon i
kommunesektoren
Mål- og resultatstyring brukes i mange kommuner, enten som
styringsprinsipp eller ved at elementer inngår i den lokale
styringsmodellen. Mål- og resultatstyring, som del av New Public
Management, kan vel være omstridt, men det er ikke poenget
her. Ei heller er det viktig. Det viktige, uansett styringsfilosofi, er
at brukernes behov dekkes på en god måte, og at kommunene
evner å få mest mulig gode tjenester ut av begrensede ressurser,
som skal prioriteres på tvers av tjenester. KOSTRA har som formål
å samle informasjon og gi et relevant og oppdatert datagrunnlag
for å måle og sammenligne produktivitet, prioritering og behovsdekning i kommunesektoren. Sammenhengene illustreres gjerne i
den såkalte KOSTRA-trekanten. Dette skal sikre relevant styrings-

Effekter
Kvalitet

Innsatsfaktorer
Kr/volum

Kvalitet

Aktiviteter
Kr/volum
Produktivitet

Figur 1: Resultatkjeden. Kilde: DFØ

Kvalitet

Produkter/
tjenester
Kr/volum
Effektivitet

Brukereffekter
Kr/volum

Samfunnseffekter
Kr/volum
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”Kvalitet er en vesentlig del av målog resultatstyring, men belyses ikke i
tilstrekkelig grad i KOSTRA.”
ESPEN LØGE GOKSØYR
MANAGER, BDO

Informasjonen i KOSTRA dekker flere av styringsindikatorene
i den typiske mål- og resultatstyringsmodellen, eksempelvis
innsatsfaktorer og produktivitet. Andre indikatorer, særlig knyttet
til effekt av tjenestene, finnes derimot ikke i KOSTRA. Effekter
er et uttrykk for måloppnåelse, og måldimensjonen er dermed
ikke dekket i KOSTRA. En vesentlig del av (bruker)effektene kan
uttrykkes som kvalitet i tjenesten. Dette blir således helt vesentlig
å måle, og er noe kommunene etterspør.
I KOSTRA publiseres kun objektive kvalitetsindikatorer. For å
fange opp flest mulige sider av kvalitetsbegrepet, mener vi
kvalitet både bør omfatte objektive og subjektive indikatorer. I
styringslitteraturen poengteres nødvendigheten «med indikatorer
for alle typer kvalitet, både subjektive og objektive». Det er med
andre ord viktig å måle hva brukerne får av tjenester, hvordan
tjenestene er mottatt og hvordan brukerne opplevde dem. I
KOLADA1 i Sverige publiseres subjektiv kvalitetsinformasjon
der man eksempelvis har operasjonalisert kravene i lovverket til
indikatorer for kvalitet. Dette er etter vår oppfatning viktig for å få
god informasjon om hvor gode tjenestene er, ikke bare til hvem og
i hvilket omfang. Vi stiller spørsmål ved om ikke dette burde være
mulig også i Norge.
Det aggregerte nivået er ikke alltid relevant for sammenligning
I KOSTRA er landets kommuner inndelt i 27 sammenlignbare
grupper (2016) basert på folkemengde, bundne kostnader og frie
disponible inntekter. Kommunegruppene gir sammenlignbare
kommuner på et aggregert nivå. Forbedring, utvikling og
omstilling av kommunal tjenesteproduksjon skjer i det enkelte
tjenesteområde. Dersom sammenligning brukes for å vurdere
ens egen produksjon opp mot beste praksis, er det vesentlig å
vite hvem man skal sammenligne seg med. Det er ikke gitt at
en kommune som på aggregert nivå er innenfor samme kvartil
på disponible frie inntekter, bundne kostnader og innbyggertall,

3)

Kommun- och landstingsdatabasen

for eksempel har en grunnskolesektor som er sammenlignbar
med ens egen kommune. Gode sammenligninger må være på
tjenestenivå, ikke kun på aggregert nivå. Med mindre man kjenner
en kommune med samme kostnads- og behovsstruktur som sin
egen, og som har bedre resultater, er ikke dette mulig dersom man
skal basere seg på KOSTRA.
En overordnet resultatrapport vil gi verdifull innsikt, spesielt for
mindre kommuner
Det kunne vært nyttig, spesielt for mindre kommuner, dersom
KOSTRA hadde aggregert viktig styringsinformasjon i et
predefinert webbasert rapportformat. Dette burde komme i
tillegg til, eller i stedet for, dagens faktaark, og ville kunne gi en
enkel og rask måte å hente ut sammenligninger mot kommuner,
kommunegrupper og landsgjennomsnitt.
KOSTRA bør videreutvikles og samtidig vurderes nedskalert til å
vise det som betyr noe for kommunene
Gjennom flere prosjekter har vi sett at KOSTRA ikke er et
tilstrekkelig godt verktøy for forbedring og utvikling. Vi stiller
spørsmål ved om kommunenes behov er tilstrekkelig prioritert
til fordel for de andre interessentene som definerer behovet i
KOSTRA. Fremtidens KOSTRA bør gi kommunene god informasjon
om det som er viktig å vite noe om. Den informasjonen i KOSTRA
som rapporteres utelukkende for kontrollformål, eller fordi det er
«kjekt å vite», bør holdes på et minimum. Vi tror det er et stort
potensial for reduksjon av dagens innrapportering.

ESPEN LØGE GOKSØYR / SVEN-ERIK ANTONSEN
esgo@bdo.no / sean@bdo.no
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”Etter vår vurdering kan anløpsavgift
utskrives i tråd med lov og forskrift,
også i de tilfellene der den kommersielle
virksomhet en går med overskudd.”

PRISING AV TJENESTER I
OFFENTLIG EIDE HAVNER
– TOLKNINGER OG UKLARHETER

Historisk har kommuner med havnedistrikt kunnet finansiere
havnedriften med en rekke havneavgifter i stedet for eller
i kombinasjon med ordinære vederlag. Med havne- og
farvannsloven som kom i 2009, er denne muligheten svært
begrenset. En havns inntekter består i dag av anløpsavgift
som er særskilt regulert i lov, forskrift og veiledning, samt
vederlag for tjenester med utgangspunkt i ordinære kommersielle vilkår. I denne artikkelen redegjør vi får våre
tolkninger knyttet til regelverket som påvirker havnenes
prising av tjenester og hvilke praktiske konsekvenser dette får.
Er det begrensninger for når anløpsavgift kan utskrives?
Etter havne- og farvannslovens (havneloven) §25 «skal» anløpsavgiften «bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av
offentlig myndighet med hjemmel i havneloven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og
fremkommelighet i kommunens sjøområde så langt slike
kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som
ytes i havnen».
Bestemmelsen kan etter vår oppfatning leses på minst to
måter. En direkte tolkning er at dersom havnen som helhet
går med overskudd kan den ikke kreve anløpsavgift. En annen
tolkning er at kostnadene knyttet til den kommersielle siden
av havnevirksomheten skal dekkes på ordinært vis gjennom at

1)

brukerne betaler vederlag for de tjenestene som de benytter,
mens kostnadene knyttet til den forvaltningsmessige eller
myndighetsutøvende siden av havnevirksomheten skal dekkes
gjennom anløpsavgiften.
Den siste tolkningen er etter vår oppfatning mer samstemt med
den tydelige sondringen mellom havnenes kommersielle og ikkekommersielle virksomhet som ble innført ved (ny) havnelov.
Kommentarutgaven til loven1 er også tydelig på dette:
«Men spørsmålet er om overskudd i den kommersielle driften må
benyttes til å dekke utgifter til forvaltningsvirksomheten så langt
det rekker, før kommunen er berettiget til å beregne avgift. Jeg
mener at så ikke er tilfelle. Selv om kommunen, eventuelt dens
driftselskap, jf. § 45 første ledd, i og for seg økonomisk er i stand
til å dekke også utgifter til forvaltning og virksomhet i farleden
gjennom vederlag for tjenester i havnen, er kommunen berettiget
til å kreve anløpsavgift.»
Den motsatte tolkning vil innebære en lovpålagt kryssubsidiering
av myndighetsoppgaver, noe vi ser ville være en forunderlig konklusjon. Videre var det etter vår oppfatning heller ikke lovgivers
intensjon at anløpsavgiften skulle være en «sikkerhetsventil» for
havner som enten har svært lav trafikk, priser andre tjenester for
lavt eller har mistet kontroll over kostnadsnivået.

Brynjar Østgård, Havne- og farvannsloven med kommentarer, Gyldendal Norsk Forlag, 2010

UTREDNING OG ANALYSE - OFFENTLIG SEKTOR

BDO INNSIKT 181

”For å imøtegå anklager om
«superprofitt» bør havnene ha
gjennomarbeidede kostnadskalkyler
for sine vederlag.”

Vi mener at anløpsavgift som hovedregel kan utskrives i tråd
med lov og forskrift, også i de tilfellene der havnens kommersielle
virksomhet går med overskudd. Bestemmelsen i loven må etter
vår vurdering dermed forstås dithen at dette gjelder så lenge man
ikke har tatt betalt for de samme anløpskostnadene på annen
måte. Hva man har tatt av andre vederlag, er denne vurderingen
uvedkommende. Motsatt konklusjon vil etter vår vurdering i
verste fall innebære ulovlig kryssubsidiering; dvs. kostnadsdekning
gjennom overprising av andre (som oftest monopol-liknende)
tjenester.
Prising av øvrige tjenester i havnen
Ifølge havneloven §42 er prising av tjenester som skal betales som
vederlag, bestemt slik:
«Den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsetter pris og
andre forretningsvilkår. Departementet kan i forskrift fastsette
prinsipper for prisfastsettelsen.»

Bestemmelser som regulerer prising

Vi er ikke kjent med at departementet har omtalt prisfastsettelse i
forskrift. Dermed står havnene i utgangspunktet fritt til å fastsette
priser på sine tjenester etter ordinære markedsmekanismer. I
dette ligger også å gi rabatter dersom dette ikke er i strid med
konkurransebestemmelsene. En viktig begrensning følger likevel
etter vår vurdering av EUs bestemmelser for prising av offentlige
tjenester. Dersom tjenestemottaker i stor grad ikke har et reelt
valgalternativ til å kjøpe tjenestene fra havnen, alternativt at
tjenesten kan sies å være en såkalt tjeneste i allmenn økonomisk
interesse, kan havnen uansett kun tillatte seg en såkalt
«normalfortjeneste». Et mål på «normalfortjeneste» er en rimelig
avkastning på sysselsatt kapital.
Det blir således viktig å ha et forhold til hvilke tjenester som i
praksis leveres som monopolist eller dominerende markedsaktør,
og hvilke tjenester som leveres i et velfungerende marked. Dette
er illustrert i figuren nedenfor.

Kommersielle tjenester i et velfungerende
marked

Tjenester levert av havnen som monopolist eller
dominerende markedsaktør

• Ingen

• EU/EØS reglement
• Generelle konkurranserettslige bestemmelser

Begrensing på vederlagspris

• Ingen

• Havnens kostnad til den aktuelle tjenesten pluss en «normalavkastning»

Typiske aktiviteter som kan inngå

• Utleie av eiendom og bygninger til 3. parter
som tilbyr tjenester i havneområdet

• En tjeneste kan falle inn under denne kategorien dersom
tjenestemottakeren i stor grad ikke har reelle valgmuligheter.

• Utleie parkeringsplasser, krantjenester,
lagringstjeneste

• Således kan alle tjenester som er knyttet til ren havnedrift, havne i denne
kategorien. Dette avhenger av konkurransesituasjonen.

Tabell 1: Illustrasjon over havnens aktiviteter som dekkes av vederlag. Kilde: Utarbeidet av BDO

Havnene bør ha et tydelig forhold til kostnadsbildet for
tjenestene de leverer Det er på det rene at det for mange steder
langs norskekysten i realiteten er få reelle alternativer for
anløp, og at havnene således operer som en monopolist eller
dominerende markedsaktør. Dette gjelder i første rekke den
spesifikke havnedriften som typisk dekkes gjennom blant annet

vederlag for los-tjenester, passasjervederlag og kaivederlag.
Dersom havnen kan sies å være en dominerende markedsaktør,
dvs. at alternativene for tjenestemottakeren er begrenset,
vil transparente kostnadskalkyler etter vår vurdering være en
forutsetning for å sikre seg mot påstander om at man utnytter sin
dominerende markedsposisjon til å oppnå en «superprofitt» på
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tjenester. Havnene må da ha et klart forhold til hva som leveres
av tjenester, for et gitt vederlag, med tilhørende kostnadsbilde.
I tillegg må det foreligge et mål på en «normalavkastning»,
og en begrunnelse for denne. Det bør således etableres et
avdelingsregnskap, der det inngår to eller flere avdelinger, og
der havnen tilordner alle direkte kostnader og for øvrig allokerer
felleskostnader etter fordelingsnøkler som gjenspeiler den reelle
underliggende aktiviteten. Inndelingen kan gjøres slik:
1. For anløpsavgiften.
For anløpsavgiften blir avdelingsregnskapet sentralt for å
beregne en selvkostkalkyle som grunnlag for utmåling av
anløpsavgiften. Metodikken for selvkostkalkulasjonen bør
følge de generelle bestemmelsene som utgitt i veileder fra
KMD.
2. For vederlagsbaserte tjenester.
For vederlagsbaserte tjenester blir avdelingsregnskapet
sentralt for å vise størrelsen på fortjenesten, og eventuelt
dokumentere at denne ikke overstiger en normalfortjeneste.
3. Evt. avdelingsregnskap for kommersielle tjenester, f.eks.
eiendom.
For kommersielle tjenester er avdelingsregnskapet viktig
for å holde dets kostnader og inntekter adskilt fra de øvrige
tjenestene.
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Det bør lages en veileder for prising av havnetjenester
Vi ser at regelverket for fastsettelse av anløpsavgifter og andre
vederlag i beste fall er uklart. Et pågående søksmål/innstevning
fra Hurtigruten (2016) mot flere havner har også bidratt til å
synliggjøre denne usikkerheten, og viser viktigheten av å få en
avklaring. Vi mener det med fordel burde vært utarbeidet en
veileder på samme måte som Miljødirektoratet har utarbeidet
veileder for prising av renovasjonstjenester i kommunene. Uten
en slik veileder er uklarhetene egnet til å skape høye kostnader og
stor uenighet mellom brukerne av havnene og havnene selv.
BDO har bistått KS’ medlemshavner i saken mot Hurtigruten,
og har i denne forbindelse sett det som vårt viktigste bidrag
å oppklare og avklare anvendelsen av regelverket. I den
sammenheng er det trukket på erfaring fra utarbeidelsen av
veilederen for selvkost for både KMD og Miljødirektoratet.
Videre er det trukket på erfaringer knyttet til prising av offentlige
tjenester opp mot EØS-regelverk om ulovlig statsstøtte, og
EUs regelverk om prising av offentlige tjenester. Med dette
arbeidet ser vi at havnene nå i større grad bør være i stand til å
dokumentere sin metode for prising av sine tjenester, og beregne
anløpsavgiften etter en enhetlig metode..

ØYVIND GLENDRANGE / ØYVIND SUNDE
oygl@bdo.no / oysu@bdo.no

REGNSKAP, REVISJON
OG REVISJONSNÆRE
TJENESTER
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KOMMUNENES REGNSKAPSSYSTEM – UTVIKLINGSTREKK OG
TRENDER

Det viktigste regnskapsprinsippet i kommuneregnskapet
er anordningsprinsippet. Det innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal bokføres i en periode, uavhengig
av når betalingstidspunktet er. Regnskapsprinsippet
er et modifisert kostnadsregnskap, dvs. ikke fullt ut
periodisering slik som etter god regnskapsskikk, men er
likevel ”langt unna” et kontantprinsipp, slik som staten
bruker. Kommunenes regnskapssystem har vært i sterk og
kontinuerlig utvikling de siste årene med bl.a. utvikling av
grunnleggende regnskapsprinsipper og regnskapsstandarder.
Kommunesektoren selv mener den er best tjent med eget
regnskapssystem, selv om det har vært diskutert andre
regnskapssystemer.
Hva særpreger kommuneregnskapet?
Det er vanlig å benevne kommuneregnskapet som et finansielt
system. Arbeidskapitalprinsippet, som er ett av de grunnleggende
prinsippene, bestemmer at all anskaffelse og anvendelse av
midler (betalbare strømmer) skal framgå av regnskapet. Slike
disposisjoner skal også budsjetteres, dvs. at man har hjemmel
gjennom vedtak til å gjøre dem. Eksempelvis trengs egen bevilgning for å bygge en skole, og det føres eget regnskap for slike
investeringer.
Noen særegenheter i kommuneregnskapet er altså allerede nevnt.
En opplisting kan være:
–– Det er seks grunnleggende regnskapsprinsipper, hvorav
arbeidskapitalprinsippet og anordningsprinsippet er de viktigste.
–– En konsekvens av regnskapsprinsippene er at kommunene ikke
periodiserer forbruk av varer; er det anskaffet, blir det utgiftsført
i driften.
–– Det føres eget investeringsregnskap med egen finansiering og
regnskapsavslutning.
–– Det bokføres avskrivninger, men uten resultateffekt
(se nedenfor).
–– Det bokføres pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser,
riktignok etter noe særegne regler.
–– Kommunene kan i utgangspunktet bare ta opp lån til å
finansiere sine egne investeringer.

En gammel myte kan også avlives: Kommunene har en
fullstendig balanse, der riktignok noen poster er en konsekvens
av regnskapssystemet og reglene. Men kommunene følger
bokføringslovens regler om spesifikasjoner, dokumentasjon og
oppbevaring av regnskapsmateriale.
Avskrivninger og avdrag på lån
Kommunene behandler avskrivninger i utgangspunktet som i
selskapsregnskapene; de belastes driften og reduserer anleggsmidlenes verdi. Skal man vurdere en skolebygnings driftsutgifter
inngår avskrivningene. Dette av hensyn til offentlig statistikk
(KOSTRA) hvor man skal kunne sammenligne tjenesteproduksjon
kommuner imellom, der ulike driftsløsninger skal gi mest mulig
sammenlignbarhet. Alternativene mellom eie og leie og driftskostnader skal derfor komme til uttrykk, og ”alle” kostnader må
framkomme i eie-alternativet. Avskrivninger inngår i resultatbegrepet ”brutto driftsresultat”.
Det er nevnt at kommunene ikke periodiserer forbruk gjennom
kostnader, og avskrivninger er en slik periodisering. Derfor blir
denne kostnaden utlignet i den endelige regnskapsoppstillingen i
driftsregnskapet. Der blir avskrivninger erstattet av den finansielle
posten avdrag på lån. Det er altså den lånefinansierte andelen
av investeringer som danner grunnlag for belastning av netto
driftsresultat gjennom årets avdrag, ikke investeringen og årets
avskrivninger som sådan.
Balansekrav
Hvordan skal man sikre en sunn kommuneøkonomi når en
kommune ikke kan gå konkurs, og visse poster kan påvirkes
gjennom skjønn og avtaler? Eksempelvis hvor store avdrag
skal betales og belastes driften? Det er jo alltid en politisk
dragkamp om bevilgningene. Økonomisk balanse er et krav etter
kommuneloven. Det er ikke anledning til å budsjettere med
underskudd, og inkludert i driftsbalansen skal alle driftsutgifter,
avdrag på lån og såkalte nødvendige avsetninger være. Normativt
ønskes det et netto driftsresultat på 3% av driftsinntektene.
Avdragene skal i prinsippet ha en løpetid som samsvarer med
levetid på driftsmidler som lånene finansierer. Altså er det flere
krav til driftsmessig balanse som gjør at politikerne ikke kan
bevilge til gode formål uten å se hen til helheten.
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”I det offentlige er tjenestene målet og pengene midlet. I det private er det motsatt.
Dette gjenspeiles også i regnskapssystemene – fra finansielt orienterte til resultatorienterte
systemer. Men er det effektivt?”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Eksempel på et driftsregnskap
Kommunenes driftsregnskap inneholder følgende
hovedelementer:
DRIFTSREGNSKAP
Driftsutgifter

Driftsinntekter

Avskrivninger
Brutto driftsresultat
Renteutgifter

Renteinntekter

Avdragsutgifter
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Overført til investeringsregnskapet
Avsetninger

Bruk av avsetninger
Overskudd/Underskudd
(Mindreforbruk/merforbruk)

Eksempel på et investeringsregnskap
Kommunenes investeringsregnskap inneholder følgende
hovedelementer:
INVESTERINGSREGNSKAP
Investeringsutgifter

Salgsinntekter, driftsmidler og fast eiendom
Tilskudd og refusjoner

Diskusjon om regnskapssystemene
Det er en pågående diskusjon om utviklingen av regnskapssystemene, både det statlige og kommunale. Internasjonalt er
det en trend å gå inn for bruk av regnskapsprinsipper for ”public
sector” som bygger på full periodisering. Hittil har både stat og
kommunene gått imot, selv om det har vært forsøksordninger
innen statlige virksomheter.
Et regnskap må være et verktøy som er hensiktsmessig for
formålet med virksomheten; det skal gi brukerne nyttig økonomisk informasjon som grunnlag for beslutninger. En kjent
floskel er at i offentlig virksomhet er tjenestene målet og
pengene midlet, mens i privat virksomhet er det motsatt. Et
regnskapssystem bør kanskje speile disse ulike formålene?
(Se også egen artikkel om periodisering i dette heftet.)
I utgangspunktet er det ikke vanskelig å slutte seg til dette. Å
holde regnskapssystemer i hevd har imidlertid sin ”pris”: Regulatorisk arbeid hos myndigheter og hos standardsettende organ,
rådgivning i fagmiljøene, egne fag ved utdanningsinstitusjonene,
og ikke minst brukerne; alle i kommuner og fylkeskommuner
som skal utarbeide, beslutte og forstå regnskapene. Jeg er redd
samfunnskostnaden ved å opprettholde flere regnskapsregimer
blir høy.
Vi har altså i dag tre regnskapssystemer som skal holdes i hevd:
Privat, statlig og kommunalt. Hva kunne effektivitetsgevinsten
vært om vi bare hadde ett? Bygget på internasjonale regnskapsstandarder med offentlige tilpasninger (IAS/IPSAS). Dette er en
refleksjon jeg gjorde for mange år siden, og fortsatt gjør, til tross
for at jeg er mangeårig lærebokforfatter i kommunalt regnskap.

Overført fra driftsregnskapet
Renteinntekter
Bruk av lån
Utlån og aksjekjøp

Aksjesalg og mottatte avdrag utlån

Avsetninger

Bruk av avsetninger

Udisponert

Udekket

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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”Det var overraskende liten kontroll med
konserntallene i SSB.”
ØYVIND GLENDRANGE
MANAGER, BDO

BØR KOMMUNENE UTARBEIDE
KONSERNREGNSKAP?1

Hvordan er kommunene organisert i dag?
Et kommunekonsern kan bestå av kommunen, kommunale foretak
(KF), interkommunalt samarbeid som anser seg for å være eget
rettssubjekt (og eget særregnskap) og interkommunale selskaper
(IKS). Det kan også reises spørsmål ved om ikke kommunale
aksjeselskaper, hvor kommunen har bestemmende innflytelse,
også burde inngå i et kommunekonsern. SSB utarbeider nøkkeltall
basert på kommunenes KFer, andel i interkommunalt samarbeid
og selskaper, de sistnevnte uavhengig av grad av innflytelse, men
altså ikke for kommunale aksjeselskaper.
BDOs undersøkelse viser at 136 kommuner har etablert totalt
217 KF, og de store kommunene (over 20.000 innbyggere) har
flest, i gjennomsnitt ett mer enn de små kommunene (under
5.000 innbyggere). Imidlertid er alle kommunene deltaker i IKSer,

1)

og 75% av kommunene er medeier i 3-6 IKS. Kommunene er også
deltakere i en rekke interkommunale samarbeid. 183 kommuner
er deltaker i totalt 334 samarbeid, men noe over halvparten av
disse kommunene er bare med i ett samarbeid. Når det gjelder
kommunale aksjeselskaper med kommunalt majoritetseie, er det
registrert 2.159 selskaper.
Nedenfor vises en oversikt som summerer opp antall «datterselskap» (KF, IKS og andre særbedrifter) som per i dag forventes å
rapportere regnskapstall til SSB per kommune i forbindelse med
sammenstilling av konsernregnskap for kommunene.
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I 2014 var det 12 milliarder av kommunal tjenesteproduksjon
som foregikk i foretak, samarbeid og selskaper utenfor
kommunekassen, men kommunene utarbeider i svært liten
grad konsernregnskap. Likevel benyttes nøkkeltall, både
økonomiske og produksjonstall, for kommunekonsernet i
viktige styringsdokumenter. Disse er basert på konsernregnskapstall fra SSB. Det er således et stort behov for å framstille
et konsernregnskap i kommunene, men spørsmålet er om det
er prinsippene som brukes i SSB eller andre prinsipper som bør
legges til grunn?
Framstilling av konsernregnskap og bruk av nøkkeltall basert
på konserntall bør kreves i lov eller forskrift.
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Figur: Illustrasjon av antall kommuner med 1 – 16 «datterselskaper» i kommunekonsernet. Kilde: Utarbeidet av BDO basert på uttrekk fra foretaksregisteret og
data mottatt av SSB.

FoU-rapport til KS: Konsernregnskap – for helhetens skyld (2016), av BDO AS og Agenda Kaupang AS.
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”Det meste av kommunal tjenesteproduksjon er med i KOSTRA-konserntallene. Derimot vil
gjeld i kommunale aksjeselskaper ikke være synliggjort i KOSTRA-nøkkeltallene.”
ØYVIND GLENDRANGE
MANAGER, BDO

Figuren viser at alle kommunene i dag har minimum ett «datterselskap» i sitt konsern. Videre har ca. 57% av kommunene fra fire
til seks datterselskap, og hele 92% har fra to til åtte datterselskap.
Det kan oppsummeres at den kommunale organiseringen er
fragmentert. Når våre undersøkelser også viser at i 2014 var ca.
12 milliarder av den kommunale tjenesteproduksjonen utenfor
kommunekassen målt i korrigerte brutto driftsutgifter, er det et
stort behov for å sammenstille regnskaper for kommunen og alle
«døtrene».

seg en rolle som «mor» i et konsern. Det var i prinsippet enighet
om at et kommunekonsern burde omfatte også kommunal
tjenesteproduksjon som foregår i aksjeselskaper, men at man
mente dette i tilfelle vil være en lang vei å gå, særlig om det
også skulle komme krav om enhetlige regnskapsprinsipper.
På kort sikt er det mest realistisk å utarbeide kommunekonsern
basert på de foretak, selskaper og samarbeid som per i dag skal
rapporterer til SSB. Målet på lengre sikt må være å få med all
kommunal tjenesteproduksjon.

Hva bør inngå i et kommunekonsern?
SSB utarbeider statistikk for kommunale tjenesteproduksjon
basert på konserntall for kommunekasse, KF, interkommunalt
samarbeid med særregnskap og IKS, som nevnt ovenfor. I
konserntallene er det foretatt elimineringer av interne poster
(artene) mellom kommunekassen og «de andre» virksomhetene,
samt at interne fordringer og gjeld er eliminert i balansen.
BDOs undersøkelse viser at det er store differanser på elimineringsartene. Dette skyldes bl.a. manglende rapportering fra
særbedrifter, inkonsekvent bruk av elimineringsarter, og at
fordelingen som gjøres baseres på eierandeler i samarbeid og
ikke faktiske transaksjoner.
Noen av «døtrene» følger regnskapsloven, men konverterer
regnskapspostene over til KOSTRA-artskontoplan før rapportering
til SSB. Dette kan ikke anses å være en konvertering til kommunale regnskapsprinsipper, bare en koding av regnskapsposter.
Vanligvis skal døtre omarbeide regnskapet til konsernregnskapets
prinsipper, dvs. etter kommunelovens prinsipper.
I våre dybdestudier viste det seg at svært få kommuner utarbeidet
et fullstendig konsernregnskap eller oppstillinger/tabeller som
omfattet hele konsernet. Av våre utvalgte kommuner var det
bare kommunene Bergen og Oslo gjør et «helhjertet» forsøk. I et
mulig krav om konsernregnskap må kommunen kreve å få tilsendt
«døtrenes» regnskaper innen regnskapsavslutningen. Dette viste
seg å være en utfordring, særlig overfor de egne rettssubjektene
som noen interkommunale samarbeid og de interkommunale
selskapene. Det er tydelig at kommunene hittil ikke har sett for

Hvilken styringsinformasjon bruker kommunene i dag?
Det stilles i dag ikke krav om økonomiske nøkkeltall i styringen
av kommunene, men det er likevel bred enighet om at det er
viktig. Mange bruker da også det. I våre analyser ble det kartlagt
følgende nøkkeltall:
• Netto driftsresultat/driftsinntekter i prosent (resultatgrad),
mål 2%.
• Netto lånegjeld/driftsinntektene i prosent (gjeldsgrad),
mål under 50%.
• Disposisjonsfond/driftsinntekter i prosent, mål minst 5%.
• Enhetskostnader, både målt per innbygger og per sentral
kommunal tjeneste.
Undersøkelsene viste at det var relativt store forskjeller på
nøkkeltall ved sammenligning mellom kommunekassen og
kommunekonsern (SSB), og for tre av de fire nøkkeltallene
var tallene bedre i konsern. Unntaket var for Netto lånegjeld/
driftsinntekter i %, dette siden mye lånegjeld var flyttet ut
av kommunekassen. Årsakene til at nøkkeltallene viser bedre
størrelser på nivå for konsern enn for kommunekassen, var ikke
en del av våre undersøkelser mer konkret, men det ble påpekt:
• Fakturering av utgifter til kommunekassen kunne være
høyere enn de faktiske utgiftene (dannet overskudd)
• Fakturaene kunne inneholde andre utgifter enn de som inngår
i netto driftsutgifter (eksempelvis renter og avdrag på lån).
• Fordelingsmessige effekter etter behandling i SSB.
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”Selv store kommuner hadde
lite om konsernregnskap i
regnskapsdokumentene.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Nedenfor vises eksempel på differanser mellom kommunekasse
og kommunekonsern for netto driftsutgifter per innbygger for
perioden 2004 – 2014:

Differanse mellom kommunaksse og konsern i
kroner
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Figur: Differanse mellom kommunekassetall og konserntall for netto
driftsutgifter per innbygger for årene 2004 til 2014. Gjelder totalt for alle
kommuner foruten Oslo. Kilde: Utarbeidet av Agenda Kaupang basert på data fra
KOSTRA 2014.

Figuren viser at det i tiårs perioden har vært relativt stabil
differanse mellom kommunekasse og kommunekonsern, og at
den i 2014 var kr 178 per innbygger.
Videre viser våre dybdeundersøkelser i 30 kommuner at de fleste
kommunene benyttet nøkkeltall i årsmeldingene, mens ca. halvparten (16 kommuner) brukte nøkkeltall basert på konserntall.
Årsmeldingene var derimot ikke tydelige på når det ble brukt

kommunekassetall og når det ble brukt konserntall. Det var også
forskjeller på hvordan «døtre» ble presentert i årsmeldingene.
Det mest vanlige nøkkeltallet var netto driftsresultat og netto
lånegjeld i prosent av driftsinntektene på konsernnivå. Alle åtte
kommuner hvor det ble gjort utvidede dybdestudier, sammenligner også enhetskostnader ved ulike tjenester med andre
kommuner, dvs. basert på konserntall (KOSTRA-konsern).
Hvilke anbefalinger ble gitt?
FoUen er skrevet på et tidspunkt hvor departementet arbeidet
med forslag til ny kommunelov. Denne ble sendt på høring
samtidig med ferdigstillelse av vår rapport. Resultatene fra
undersøkelsene er ment å kunne brukes som kilde i det videre
arbeidet med lovforslaget. Anbefalingene fra prosjektet var delvis
av regulatorisk art og delvis av rutineforbedringer i kommunene.
Prosjektets anbefalinger ble:
Konsolidering bør bygge på enhetlige regnskapsprinsipper
Det er et grunnleggende krav at konsoliderte regnskaper må
bygge på ensartede regnskapsprinsipper for at tallene skal gi et
pålitelig uttrykk for eiendeler, gjeld, egenkapital og resultater.
Dagens konvertering fra Norsk standard kontoplan til KOSTRA
kontoplan er ikke en tilfredsstillende konsolidering. Det bør
derfor kreves at «døtre» må omarbeide regnskapet til det regnskapsprinsippet som morselskapet (kommunen) benytter, og at
dette reguleres i lov eller forskrift.
Kommunen (morselskapet) må kreve å få tilsendt regnskaper for
konsolidering
Kommunestyret må instruere underliggende virksomheter om
å avgi regnskaper til kommunen (mor) innen gitte tidsfrister.
De deltakende kommunene i interkommunalt samarbeid kan
fastsette dette i vedtektene, evt. i selskapsavtalen for IKS. På
lengre sikt bør også kommunale aksjeselskaper med kommunal
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”Det er et for langt skritt nå å innføre
konsernregnskap etter regnskapslovens
definisjon.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

tjenesteproduksjon inngå i konsernregnskapet, og kommunen
(mor) må gi instrukser om regnskapsrapportering som døtrene
må forholde seg til.
Konsolidering bør omfatte alle virksomheter med kommunal
tjenesteproduksjon
På kort sikt bør virksomheter som i dag rapporterer regnskapsog tjenestedata til KOSTRA, konsolideres i et kommunekonsern.
I dette ligger også at kommunen (mor) må kunne gjennomføre
kontroll med «døtrenes» regnskaper før konsolidering, herunder
bruk av elimineringsarter og balansekontoer. Virksomheter som
bør inngå i kommunekonsernet, omfatter:
• Kommunale foretak.
• Interkommunalt samarbeid med eget særregnskap.
• Interkommunale selskaper.
På lengre sikt bør også aksjeselskaper med kommunal tjenesteproduksjon inngå i kommunekonsernet. Disse selskapene må i så
tilfelle konvertere sitt årsregnskap til KOSTRA-artskontoplan på
samme måte som IKS. Krav om konsernregnskap bør gis i lov eller
forskrift.
Kommunekonsernets oppstillingsplan bør følge de økonomiske
oversikter i årsregnskapet
Elimineringer som SSB gjør i dag, skjer ved bruk av spesifikke
arter i drifts- og investeringsregnskapet, og ikke på nivå for
regnskapslinje. En konsernregnskapsoppstilling kan derfor gjøres
på nivå for økonomiske oversikter. I balansen brukes spesifikke
kapitler for elimineringene, og balansens oppstillingsplan er også
her naturlig for å vise kommunekonsernet.

Det må gis økonomiske nøkkeltall i årsmeldingen knyttet til
konsern
Det er bare konserntall som gir et riktig bilde av kommunens
økonomiske situasjon. Det bør stilles konkrete krav til utarbeidelse av styringsdata, og det mest nærliggende er at de
viktigste finansielle nøkkeltallene og enhetskostnader brukes
i årsmeldingen:
• Netto driftsutgifter i prosent av driftsinntektene.
• Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene.
• Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene.
• Eventuelt de viktigste tallene for enhetskostnader samlet og/
eller i tjenestene.
De samme nøkkeltallene bør budsjetteres slik at man lettere, og
med sterkere styringskraft, kan vurdere i årsmeldingen i hvilken
grad de finansielle ambisjonene ble nådd. Krav til økonomiske
nøkkeltall bør reguleres i lov eller forskrift.
Krav om avstemming og revisorattestasjon på
KOSTRA-rapportering
For å sikre bedre validitet på innrapporterte tall fra foretak, interkommunale samarbeid og interkommunale selskaper, bør det
innføres krav om avstemming av regnskapene før innrapportering,
og særskilt revisorattestasjon av eventuell konvertering fra norsk
standard kontoplan til KOSTRA-art og –funksjon før endelige tall
presenteres fra SSB. Dette bør reguleres i lov eller forskrift.

ØYVIND SUNDE / ØYVIND GLENDRANGE
oysu@bdo.no / oygl@bdo.no
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”Regnskap er vitenskap. I Norge
har vi norske regnskapsstandarder,
internasjonale regnskapsstandarder,
kommunale regnskapsstandarder og
statlige regnskapsstandarder.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

PERIODISERINGSPRINSIPPET
FOR STATLIGE VIRKSOMHETER (SRS)
Staten innfører gradvis statlige regnskapsstandarder for
virksomheter underliggende departementene, men det
er opp til departementene og bestemme dette. Øvrige
statlige organer følger hovedregelen om kontantprinsippet
i regnskapet. De virksomhetene som følger periodiseringsprinsippet (SRS) i virksomhetsregnskapene, må konvertere
disse til kontantprinsippet når statsregnskapet skal
utarbeides. Kanskje bør staten på et tidspunkt vedta full
implementering av statlige regnskapsstandarder basert
på periodiseringsprinsippet for alle? Det er neppe god
ressursbruk å avgi to regnskaper. Periodiseringsprinsippet
gir også best uttrykk for ressursbruk, noe staten (og andre)
bør være opptatt av.
Staten innfører også nettoprinsippet for visse transaksjoner
uten å ta hensyn til det grunnleggende bruttoprinsippet.
Og pensjon bokføres etter pensjonspremien uten å vise
pensjonsforpliktelsene. Mye hummer og kanari etter hvert?
Innledning
Staten har to sentrale regelverk for økonomistyring:
• Reglement for økonomistyring i staten («reglementet»), siste
endringer med ikrafttredelse 1.1.2006.
• Bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»),
siste endringer med ikrafttredelse 1.1.2016.
Det gjøres stadig tilpasninger og endringer med målsetting
om å øke regnskapets informasjonsverdi. Fra 2014 ble det
endringer i krav til årsrapport og årsregnskap for virksomhetene,
og i 2015 kom krav om at virksomhetene enten skal følge

kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet etter statens
regnskapsstandarder (SRS). Det er også gjort tilpasninger i
bestemmelsene ved at kravene til bokføring er endret som følge
av endringer i bokføringsloven med forskrifter og innføring av
nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen.
Hvem omfattes av de statlige regnskapsstandardene? (SRS)
Det brukes egne begreper om ulike statlige organer i økonomisammenheng. Bestemmelsene gjelder for departementenes
styring av underliggende organer, dvs. statlige forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og
forvaltningsbedriftene. Disse omtales som «virksomhetene».
Regnskapsstandardene kan også gjelde for departementene.
Eksempler på virksomheter er:
• Forvaltningsorganer: Husbanken, Medietilsynet,
Oljedirektoratet og Jernbaneverket.
• Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter: Statistisk
sentralbyrå, Norges Bank, Datatilsynet og Statens kartverk.
• Forvaltningsbedrifter: Statens pensjonskasse, Statsbygg og
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).
Selvstendig rettssubjekter omtales som «selskaper» og eksempler
på dette er Folketrygdfondet, Helseforetakene, Vinmonopolet,
Norsk Tipping, Kommunalbanken, NSB, Avinor, Posten Norge,
Statskog SF, Statkraft SF og Statnett SF.
Virksomhetene skal føre regnskapet etter enten kontantprinsippet
eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Finansdepartementet har fastsatt de statlige
regnskapsstandardene (SRS) som obligatoriske fra 1. januar 2016
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for virksomheter som fører regnskapet etter andre prinsipper enn
kontantprinsippet.
Valg av regnskapsprinsipp skal skje i samråd med overordnet
departement. Det valgte prinsipp skal framgå av tildelingsbrev
eller instruks. Likevel er det bestemt at forvaltningsorganer med
særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet
skal føre regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til
de statlige regnskapsstandardene (SRS). DFØ har utarbeidet
en oversikt over bruk av statlige regnskapsprinsipper i virksomhetsregnskapene i 2014:

til statlige rammebetingelser er det sett hen til hvilke løsninger
som er valgt i internasjonale regnskapsstandarder for offentlig
sektor (IPSAS) og hvilke løsninger som er valgt i land som
Danmark og Sverige.
Finansdepartementet har fastsatt følgende statlige regnskapsstandarder:
Nr.

Standard

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse

SRS 2

Kontantstrømoppstilling

SRS 3

Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil

Antall
virksomheter

Kontantprinsippet

Periodiseringsprinsippet

Annet

SRS 9

Transaksjonsbaserte inntekter

Departement

16

15

1

0

SRS 10

Inntekt fra bevilgninger

Ordinært
forvaltningsorgan

149

126

20

3

SRS 11

Anleggskontrakter

Forvaltningsorgan
med særskilte
fullmakter

50

0

45

5

SRS 12

Beholdninger av varer og driftsmateriell

SRS 13

Leieavtaler

SRS 17

Anleggsmidler

Forvaltningsbedrift

5

2

1

2

SRS 19

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler

SRS 25

Ytelser til ansatte

220

143

67

10

Sum

Tabell: Statlige virksomheter og anvendelse av regnskapsprinsipper for
regnskapsåret 2014. Kilde: DFØ.

Denne oversikten vedrører kun regnskapsprinsipp ved utarbeidelse
av virksomhetsregnskapet. Denne rapporteringen omfatter bare
statlige forvaltningsorganer som er en del av staten som juridisk
person. Oversikten omfatter således ikke statsforetak, helseforetak, særlovsselskaper og andre statlige selskaper som fører sine
regnskaper i henhold til annet lovverk.
Oversikten viser at det i 2014 bare var ett departement som
benyttet periodiserings-prinsippet (SRS) og 13% av forvaltningsorganene benyttet SRS, mens hele 90% av forvaltningsorganer
med særskilte fullmakter benyttet SRS. I statsbudsjettet for 2015
gis det litt andre tall, men likevel det samme hovedinntrykk om
antall virksomheter som anvender SRS og «andre prinsipper»
(10 i tabellen ovenfor). Det kommenteres i statsbudsjettet det
uheldige ved at statlige virksomheter har lagt ulike rammeverk til
grunn i virksomhetsregnskapene, f.eks. med henvisning til at en
følger «regnskapsloven så langt det passer». SRS er utviklet for
å ivareta særtegn ved statens virksomheter og øke regnskapets
informasjonsverdi for slike, herunder å gi økt kvalitet i forhold
til å reflektere reell ressursbruk og muligheter for å bedre
sammenligne mot andre statlige virksomheter. Bruk av andre
eller egendefinerte standarder kan bidra til at det blir vanskelig
å sammenlikne statlige virksomheter. Det kan også gi dårligere
kvalitet i regnskapene. Informasjonsverdien blir dermed svekket.
Hva er statlige regnskapsstandarder?
Ved utarbeidelse av periodiseringsprinsippet for staten (SRS) er
det tatt utgangspunkt i regnskapsloven og de norske regnskapsstandardene (NRS). Det er lagt vekt på at de regnskapsmessige
løsningene i SRS skal ligge nærmest mulig opp til de løsningene
som er lagt til grunn i regnskapsloven og NRS. Ved tilpasningene

Tabell: Oversikt over gjeldende statlige regnskapsstandarder per 1.1.2016.
Kilde: Finansdepartementet.

Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette
for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for
styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes
i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av
underliggende virksomhet. De statlige regnskapsstandardene er
også ment å legge til rette for mer effektiv ressursbruk ved å gi
bedre kjennskap til kostnader, som virksomheten kan koble til
informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter. De vil også
gi et grunnlag for å fremskaffe mer sammenlignbar kostnadsinformasjon og vil kunne gi en bedre oversikt over statens
eiendeler og kapitalslitet og eventuelt verdifall på disse.
Det vil føre for langt å gå inn på hver av regnskapsstandardene
her. Likevel gjøres det et par observasjoner, som kommenteres
nedenfor. I SRS 1 defineres de grunnleggende regnskapsprinsippene: Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet,
sammenstillingsprinsippet, motsatt sammenstillingsprinsipp,
forsiktighetsprinsippet, regnskapsestimater, prinsippanvendelse.
Navnet på standarden synes da litt misvisende; standarden
omfatter mer enn oppstillingsplaner, og ikke minst viktige
prinsippbeskrivelser som er generelle og således førende for all
regnskapsførsel etter SRS.
De grunnleggende prinsippene for SRS bygger på de sentrale
prinsippene for periodisering av inntekter og kostnader i privat
sektor. Interessant er likevel prinsippet om motsatt sammenstilling. Her blir inntekt fra bevilgninger og inntekt fra tilskudd
og overføringer resultatført i takt med at aktivitetene som
finansieres av disse inntektene, utføres, det vil si i samme periode
som kostnadene påløper. Dermed skapes det ikke overskudd ved
aktiviteter finansiert med slike inntekter. Dette prinsippet blir da
brukt for inntekter og ikke for kostnader.
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”Staten innfører ordninger med «nettoprinsipper» for standardrefusjoner og merverdiavgift.
Men endringene drøftes ikke i lys av det grunnleggende prinsippet om brutto utgiftsføring i
årsregnskapet”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

Det er verd å merke seg at kravet til kostpris på eiendel for
aktivering er kr 30.000. I kommunene er denne kr 100.000, i
skattepliktige virksomheters skatteregnskap er denne kr 15 000,
mens i private virksomheters finansregnskap er den skjønnsbasert.
Videre merker man seg at det er egen standard for lønn (ytelser
til ansatte), herunder at pensjonskostnadene skal bokføres med
pensjonspremien (arbeidsgivers andel). Man omgår dermed
sammenstillingsprinsippet og kostnadsføring uten å nevne at
dette omgås i standarden. Balansen skal heller ikke framvise
pensjonsforpliktelsene. Mange vil nok hevde at det ville være
interessant om statens pensjonsforpliktelse for sine ansatte
synliggjøres i regnskapene til de statlige virksomhetene og
departementene. Det burde vært en mer prinsipiell holdning til
behandling av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser etter et
periodisert regnskap.

”Mange vil nok hevde at det ville være
interessant om statens pensjonsforpliktelse for
sine ansatte synliggjøres i regnskapene til de
statlige virksomhetene og departementene.”
Rapportering etter kontantprinsippet
Det er ikke nedfelt i reglement eller bestemmelser nærmere
beskrivelse av regnskapsprinsipper ut over at staten enten
skal bruke kontantprinsippet eller et periodiseringsprinsipp. I
bestemmelsene sies det om de grunnleggende prinsipper for
årsregnskap:
a. Regnskapet skal følge kalenderåret.
b. Regnskapet skal inneholde alle utgifter og inntekter for
regnskapsåret.
c. Utgifter og inntekter skal føres opp i regnskapet med brutto
beløp.
d. Regnskapet skal utarbeides i tråd med kontantprinsippet.
Her bestemmes det altså at regnskapet skal utarbeides etter
kontantprinsippet. Men virksomhetene skal nå avlegge sitt
virksomhetsregnskap som en del av årsregnskapet i samsvar

med periodiseringsprinsippet (SRS). Det skilles med andre ord
mellom virksomhetsregnskapet og det samlede statsregnskapet.
Det bestemmes at regnskapsopplysninger som rapporteres
til statsregnskapet, skal følge de grunnleggende prinsipper og
den inndeling Stortinget har fastsatt i vedtatt statsbudsjett,
altså etter kontantprinsippet. Virksomheter som følger SRS,
må derfor innrette virksomhetsregnskapene slik at kravene til
rapportering til bevilgningsregnskapet og kapitalregnskapet etter
kontantprinsippet ivaretas. Ifølge rundskriv fra Finansdepartementet skal det ved rapportering til statsregnskapet benyttes
kontantprinsippet og kapittel/post/artskonto i henhold til statens
kontoplan.
Nettoføring av standardrefusjoner
Fra 2015 er det gjort endringer i håndtering av såkalte standardrefusjoner, dvs. refusjoner av sykepenger, foreldrepenger mv. som
innbetalinger fra NAV. Disse skal nå, i likhet med hva som gjelder
i private virksomheter, regnskapsføres som utgiftsreduksjoner på
tilhørende driftsposter i regnskapet. Omleggingen påvirker ikke
statsbudsjettet eller virksomhetenes budsjetter, kun regnskapet.
Regnskapet påvirkes ved at utgifts- og inntektsnivået på de
berørte utgifts- og inntektsposter reduseres tilsvarende størrelsen
på refusjonene, slik at nettoeffekten på statsregnskapet og det
oljekorrigerte underskuddet er null (jf. omtale i Statsbudsjettet
2015).
I kommunene blir disse refusjonene fortsatt bokført som «inntekt» i samsvar med bruttoprinsippet. Det er noe overraskende
at Finansdepartementet ikke drøfter denne endringen i lys av det
grunnleggende prinsippet for årsregnskapet som pålegger staten
også å følge bruttoprinsippet.
Nettoføring av merverdiavgift
Statlig sektor er i hovedsak utenfor merverdiavgiftssystemet og
har derfor ikke fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser
til bruk i virksomheten. Merverdiavgiften er derfor egnet til å
kunne påvirke at staten ansetter egne fremfor å kjøpe fra private
merverdiavgiftspliktige leverandører. Noen vil hevde at dette
skaper hindringer for privat sektor til å levere flere tjenester til
statlig sektor. Dette er bakgrunnen for at kommunesektoren
innførte kompensasjonsordningen for merverdiavgift ved kjøp av
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”Staten har kommet langt i å implementere et periodisert regnskap som gir et godt
grunnlag for måling. Men fortsatt vil Finansdepartementet at statsregnskapet rapporteres
etter kontantprinsippet. Snakk om ressursbruk!”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO

tjenester i 1995, og har stadig utvidet denne ordningen frem til i
dag.
Regjeringen foreslår derfor en ordning med nettoføring av merverdiavgift for statsforvaltningen, dvs. som hovedregel ordinære
statlige forvaltningsorganer (bruttobudsjetterte virksomheter),
herunder departementene. Nettoføringsordningen innebærer
at forvaltningsorganene ikke belastes merverdiavgift, men kan
føre merverdiavgiftsutgiftene på et sentralt kapittel og post for
merverdiavgift. Merverdiavgiften ved kjøp av tjenester fra private
er dermed ikke lenger en kostnad for forvaltningsorganene.
Nettoføringsordningen er således en administrativ ordning innen
statsforvaltningen og ikke en del av merverdiavgiftssystemet. Den
innebærer at nettobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedriftene holdes utenfor ordningen. NAV, Statens vegvesen
og BUF-etat er de største virksomhetene som holdes utenfor
ordningen.
Også denne endringen er et brudd på de grunnleggende prinsippene for årsregnskap som bestemmer at utgiftene skal
føres med brutto beløp (bruttoprinsippet). Ved nettoføring av
merverdiavgift blir altså ikke tjenesteområdet belastet med
brutto utgiftsbeløp ved at merverdiavgiften trekkes ut. Dermed
kan også dette synes å være et brudd på ett av de grunnleggende
prinsippene.
Avsluttende kommentarer
Det er nok ikke alle som vil mene dette, men regnskap
er en vitenskap der det handler om å utvikle regnskapets
informasjonsverdi for brukerne av regnskapet. Hvem er brukeren
av statsregnskapet? De fleste virksomheter styres etter budsjett,
mens periodiseringsprinsippet gir anledning til å i større grad
måle ressursbruk og kunne sammenligne ressursbruken mellom
ulike typer statlige virksomheter, og kanskje også mot private
virksomheter. Dette kan være nyttig i samfunnsdebatten om
hvordan våre felles penger forbrukes av staten, og vil ha interesse
hos ulike typer interesseorganisasjoner, akademia, media mv.
Innføringen av periodiseringsprisnippet gjenspeiler nok blant
annet en erkjennelse av at det flere enn politikere og byråkrater
på Stortinget som har interesse i regnskapene. For dem gir
kontantprinsippet en viss mening og vi har sympati for behovet

for et statsregnskap som viser tilgang og bruk av pengene. Nå
er det slik at det ikke nødvendigvis bør være en motsetning
mellom det å føre statsregnskapet etter periodiseringsprinsippet
og det å kunne presentere en oversikt over inn- og utbetalinger
(ofte kalt kontantstrømsanalyse). Privat sektor har klart å
kombinere dette i lang tid, og staten bør klare det samme.
Det er ikke enten-eller, men både-og. Kontantregnskapet som
begrep bør likevel vurderes fjernet dersom man mener alvor
med å innføre periodiseringsprinsippet. I Norge har vi norske
regnskapsstandarder, internasjonale regnskapsstandarder,
kommunale regnskapsstandarder og statlige regnskapsstandarder
å forholde oss til. Hvilket sammenligningsgrunnlag gir dette
på tvers av sektorer? Når staten har kommet så langt i å
implementere et periodisert regnskap som gir et godt grunnlag
for måling, er det etter vår vurdering ressurssløsing når
Finansdepartementet krever at statsregnskapet fortsatt skal
rapporteres etter kontantprinsippet. Det bør i stedet utvikles et
statsregnskap der man kombinerer periodiseringsprinsippet med
en kontantstrømsanalyse.
Vi vil også kommentere at det samlede statsregnskapet har
mindre og mindre verdi som «konsernregnskap» dersom de
ulike virksomhetene i staten benytter ulike prinsipper i sine
regnskaper. Det blir som å summere epler og pærer når man da
lager et felles regnskap. Riktignok kreves det at alle rapporterer
etter ett prinsipp; kontantprinsippet, men dette hjelper svært
lite når virksomhetene etter hvert vil bli mer og mer vant med
å styre basert på periodiseringsprinsippet. Stortingspolitikere
og Finansdepartementet vil dermed gjøre analyser basert på
andre tall enn det virksomhetene selv styrer etter. Hva en
virksomhet ser som god ressursutnyttelse sett over en periode
lengre enn ett år kan i verste fall derfor av sentrale politikere og
Finansdepartementet tolkes helt motstatt – slikt blir det neppe
særlig god «konsernstyring» av! .

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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FINANSIELLE DERIVATER

Formålet med finansielle instrumenter er å redusere risikoer,
enten for tap, for lavere avkastning eller verdinedgang på
eiendeler. Instrumentene er såkalte derivater, der kursutviklingen (gevinsten) bestemmes av utviklingen i ett eller
flere underliggende instrumenter, også kalt et primært
finansielt instrument. Rentebytteavtaler (swapper) er
det derivatet som er mest benyttet i kommunal sektor.
Dette er kontrakt mellom to parter om å bytte framtidige
rentebetalinger på et spesifisert lånebeløp hvor formålet er
å begrense variasjoner i framtidige rentebetalinger. Rentebytteavtaler kan også benyttes til å oppnå spekulasjonsgevinster ved å spekulere i framtidig renteutvikling.
Innledning
Finansielle eiendeler og forpliktelser går ofte under fellesbetegnelsen finansielle instrumenter. Disse kan være både kortsiktige
og langsiktige, og eksempler er:
• Kontanter og bankinnskudd.
• Utlån og innlån.
• Sertifikater og obligasjoner.

eksempelvis at man ønsker å påvirke beslutninger i et selskap
gjennom stemmeretten aksjen gir, og at dette er begrunnet i
næringspolitiske eller samfunnsmessige forhold. Dette kan være
investeringer i næringsselskap, energiselskap, transportselskap,
turistvirksomhet, lokale medier og attføringsbedrifter. Slike
investeringer har normalt et langsiktig perspektiv og klassifiseres
altså som anleggsmidler. Andre plasseringer er finansielt motiverte og klassifiseres som omløpsmidler.
Derivater
Formålet med finansielle derivater er å redusere risiko for tap,
redusere risiko for lavere avkastning eller redusere risiko for
verdinedgang på eiendeler ved å inneha finansielle eiendeler eller
gjeld.
Et derivat er et sekundært finansielt instrument utledet av
et primært finansielt instrument. Kursutviklingen (gevinsten)
bestemmes av utviklingen i ett eller flere underliggende
instrumenter, altså utviklingen i et primært finansielt instrument.
Følgende oversikt illustrerer sammenhengen mellom primære og
avledede finansielle instrumenter (derivatene):

• Aksjer, egenkapitalbevis og andeler.

Primært finansielt instrument

Avledet finansielt instrument

• Verdipapirfond.

- Bankinnskudd

- Opsjoner

- Aksjer

- Terminkontrakter

• Derivater med finansielt oppgjør.
Det er gitt egen regnskapsstandard for den regnskapsmessige
håndteringen av finansielle instrumenter, og standarden omfatter
bare instrumenter som er omløpsmidler eller kortsiktig gjeld, selv
om disse instrumentene kan sikre langsiktige poster i balansen.
Finansielle anleggsmidler er engasjementer som gjøres fordi
kommunen har en spesiell interesse av å engasjere seg,

- Verdifondsandeler

- Futurekontrakter

- Obligasjoner (eiendeler og gjeld)

- Forwardkontrakter

- Sertifikater (eiendeler og gjeld)

- Bytteavtaler (swaps, FRA)

- Lån
Figur: Sammenheng mellom primære og avledede finansielle instrumenter.

”Kommuner skal oppnå tilfredsstillende avkastning på sine midler, samtidig som kommuner ikke
skal ta vesentlig finansiell risiko. Dette innebærer at kommunene må ha tilstrekkelig kompetanse
i eget hus for de vurderinger som gjøres i finansmarkedet.”
ØYVIND SUNDE
DIRECTOR, BDO
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Et derivat kjennetegnes bl.a. av at verdien endres som følge av
endringer i renter, kurs og indekser for pris, renter eller aksjer.
Derivatet gjøres opp på et framtidig tidspunkt, og det gjøres
ingen (eller liten) utbetaling på avtaletidspunktet. Eksempler på
derivater er opsjoner og terminkontrakter (futures, forwards og
swapper):
• Opsjoner er avtale mellom to parter som gir kjøperen retten
til å kjøpe (selge) og selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et
underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode til en på
forhånd bestemt pris.
• Terminkontrakter er avtale mellom to parter om å kjøpe
eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et
framtidig tidspunkt. Dette kan være såkalte futures, forwards
eller swapper (bytteavtaler).
Derivater er, som nevnt, en avtale som kan aktiviseres i framtiden,
og som ikke har regnskapsmessig verdi på avtaletidspunktet.
Opsjoner
Et eksempel på et derivat er opsjoner. En opsjon kan defineres
som en rett til å kjøpe eller selge et verdipapir til en fastsatt pris
innen eller på et bestemt tidspunkt i framtiden. Kommunen kan
kjøpe, utstede eller selge opsjoner. Kjøper av en opsjon betaler
en pris for retten til å benytte seg av en opsjon, mens utsteder
mottar penger for å forplikte seg til å innfri opsjonen dersom
kjøper utøver sin rettighet. En kjøpsopsjon gir således en rett,
men ikke en plikt, til å benytte kjøpsretten overfor en motpart.
En salgsopsjon, hvor motparten får en slik rett, men ikke en plikt,
gir en tilsvarende rett overfor motparten. Det er med andre ord
et ubalansert partsforhold, der den ene parten kan trekke seg fra
handelen der-som denne synes det er fordelaktig, mens den andre
parten må gjennomføre handelen hvis den første parten ønsker
det. For å rette opp denne ubalansen må innehaveren av opsjonen
betale en premie til utstederen.
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Et eksempel på kjøpsopsjon
Kjøperen av en kjøpsopsjon har rettigheten til å kjøpe den underliggende varen til innløsningskursen. For denne rettigheten betaler
han en premie.
Du tror at kursen på Saga kommer til å stige fra dagens nivå på
kr. 110. I stedet for å kjøpe aksjen kjøper du en kjøpsopsjon med
innløsningskurs kr. 110. kjøpsopsjon gir deg rettigheten til å kjøpe
100 Saga aksjer for kr. 110 pr. aksje. For denne rettigheten betaler
du en premie på kr. 10 per aksje.
La oss anta at kursen på Saga stiger og på opsjonens bortfallsdag
noteres Saga til kurs kr. 140. Du utøver din kjøpsopsjon og kjøper
Saga aksjen for kr. 110 per stk. Ettersom du betalte kr. 10 i premie
for opsjonen blir din fortjeneste kr. 20 per aksje.
Rentebytteavtale
Det kan være tungvint og kostnadskrevende å foreta endringer
av rentevilkår på allerede opptatte lån. Da kan det være enklere
å endre på rentebindingen i en gjeldsportefølje gjennom
finansielle derivater enn å oppta nye lån eller reforhandle gamle
lån. Swapper, eller bytteavtaler, er det derivatet som er mest
benyttet i kommunal sektor, hovedsakelig rentebytteavtaler.
Dette er kontrakt mellom to parter om å bytte framtidige
rentebetalinger på et spesifisert lånebeløp. Dette vil da være
snakk om å bytte fra flytende renter til en fast rente, eller
omvendt. Formålet er å begrense variasjoner i framtidige
rentebetalinger. Rentebytteavtaler kan også benyttes til å oppnå
spekulasjonsgevinster ved å spekulere i framtidig renteutvikling.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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”Revisor i kommunen skal ikke bare
bekrefte regnskapet, men også uttale seg
om hvorvidt disposisjonene er i samsvar
med budsjettet.”
TERJE TVEDT
PARTNER, BDO

REVISJON AV KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAP - HVA ER FOKUS
FRA REVISOR?

Årsregnskapene til kommuner og fylkeskommuner
avlegges etter andre prinsipper enn årsregnskapene i privat
sektor. Revisjonen av regnskapene skal likevel langt på vei
gjennomføres etter de samme prinsippene og standardene.
Det er imidlertid enkelte forskjeller både direkte i regulering
og som resultat av forskjellig virksomhetsutøvelse.
Revisjonsplikten for kommuner er ikke regulert i revisorloven,
men i kommuneloven og forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner mv. Selv om det er mange likheter mellom
regelverket i revisorloven og i kommuneloven/forskriften, er det
også enkelte sentrale forskjeller.
Den største forskjellen ligger i at det i kommuner skal
gjennomføres revisjon av forvaltningen – forvaltningsrevisjon
– i tillegg til revisjonen av regnskapet. Forvaltningsrevisjon er
omhandlet i andre artikler og beskrives ikke nærmere her.
En annen viktig forskjell er uavhengighetsreglene, som igjen
påvirker organiseringen av revisjonen og revisorene. I motsetning
til revisjon i privat sektor, åpner reglene om kommunal revisjon
for at revisor kan være ansatt i kommunen. Dette var tidligere
et krav og praktiseres fremdeles i noen kommuner. En annen
vanlig løsning er at revisjonen av kommuner utføres av revisorer

ansatt i et interkommunalt revisjonsselskap som ivaretar
tjenesteleveransen for alle eller mange kommuner i en region.
De senere årene har også stadig flere kommuner valgt eksterne,
private revisjonsselskaper til å revidere kommunens regnskaper.
Selv om det er flere måter å organisere revisjonen på, er kravene
til kvalifikasjoner for oppdragsansvarlig revisor tilnærmet identiske
med de som gjelder i privat sektor. Oppdragsansvarlig revisor må
ha bestått eksamen tilsvarende det som kreves for å bli registrert
eller statsautorisert revisor. I tillegg kreves det tre års praksis fra
regnskapsrevisjon.
Utgangspunktet – revisjon av årsregnskapet
Utgangspunktet for finansiell revisjon er revisjon av årsregnskapet.
Forskriften har da også de samme kravene til revisjon som vi
finner i revisorloven, når det gjelder uttalelse om årsregnskapet,
uttalelse om årsberetningen og uttalelse om registrering og
dokumentasjon. I offentlig sektor er imidlertid budsjettene et
sentralt styringsverktøy. Budsjettene reflekterer de vedtatte
handlingsplanene og prioriteringene. I forbindelse med finansiell
revisjon i kommuner er det derfor også krav om at revisor skal
uttale seg om at disposisjoner er i samsvar med budsjettvedtak,
og at budsjettet er korrekt gjengitt i regnskapet.
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”Anskaffelse av revisjonstjenester med
pris som eneste tildelingskriterium, vil
ikke nødvendigvis gi den kvalitativt beste
revisjonen.”
TERJE TVEDT
PARTNER, BDO

Økt fokus på budsjett sammenlignet med privat sektor er
naturlig når man ser på de viktigste forskjellene mellom
kommunal virksomhet og privat, kommersiell virksomhet. I en
privat, kommersiell virksomhet er det naturlige fokuset på de
økonomiske resultatene – eiernes avkastning på investeringen.
Selvfølgelig i tillegg til en grunnleggende forutsetning om at
virksomheten drives i samsvar med lover og regler. I kommunal
virksomhet derimot er ikke de økonomiske resultatene det
sentrale. De skal i prinsippet være i nærheten av null. Her er det
langt viktigere hvordan resultatene er oppnådd, altså hvordan
midlene er brukt. I tillegg til de konkrete uttalelsene som kreves
om budsjettet, vil denne grunnleggende forskjellen også påvirke
andre deler av revisjonen, spesielt revisors vurderinger av
vesentlighet og risiko.
Vesentlighet – presisjonsnivået for revisjonen
Vesentlighet er sentralt ved både planlegging, gjennomføring og
avslutning av revisjonen. Vesentlighet defineres normalt som det
nivået for feilinformasjon i årsregnskapet som ville ført til at en
bruker av regnskapet som beslutningsgrunnlag ville endret sin
beslutning dersom feilen var kjent. Definisjonen er logisk nok, om
enn vanskelig å definere i praksis.
Anvendelsen av et vesentlighetskonsept medfører at revisjonen
ikke er en 100% kontroll av regnskapet. En slik kontroll ville
neppe være praktisk mulig, og i tillegg ville kostnadene ved en slik
revisjon bli formidable og neppe kunne forsvares ut fra den nytten
det ville gi.
Revisor fastsetter en beløpsmessig vesentlighetsgrense
som grunnlag for revisjonen. I tillegg til de rent kvantitative
vurderingene som gjøres i den forbindelse, vurderes også
kvalitative faktorer, både ved fastsettelse og anvendelse av
vesentlighetsgrensen. Slike kvalitative vurderinger vil typisk være
knyttet til typen feil det dreier seg om. Feil som er gjort bevisst
for å endre regnskapet, vil for eksempel vurderes ”strengere” enn
en tilfeldig registreringsfeil. Tilsvarende vil feil som representerer
direkte lovbrudd, også vurderes ”strengt”. Det er imidlertid
viktig å være klar over at utgangspunktet for revisjonen er en
kvantitativ vesentlighet. Det betyr at når revisor vurderer risikoen
for misligheter og lovbrudd, skjer det med utgangspunkt i hva

som kan medføre vesentlige feil i regnskapet beløpsmessig sett.
Revisjonen planlegges altså ikke for å avdekke alle misligheter
eller lovbrudd. Dersom revisjonen likevel avdekker slike forhold,
som isolert sett ikke er beløpsmessig vesentlige, vil de imidlertid
bli rapportert til relevante instanser.
Revisors risikovurdering
Revisor kontrollerer ikke alle posteringer i regnskapet og heller
ikke alle øvrige potensielt relevante forhold. I tillegg til bruk
av et vesentlighetskonsept som beskrevet ovenfor, vil revisors
kontrollhandlinger være utvalgsbasert. Hvor mye og hvilke forhold
som kontrolleres avhenger av hvordan revisor vurderer risikoen for
feil, eller mer presist, risikoen for vesentlige feil.
Et viktig element i en slik risikovurdering er kommunens interne
kontroll. Her er det også viktig å være klar over utgangspunktet
for revisjonen – årsregnskapet. Revisor kartlegger og vurderer
derfor den interne kontrollen med utgangspunkt i hvilke kontroller
som forhindrer eller oppdager og korrigerer feil i regnskapet, og
begrenset til de områdene der revisor finner det aktuelt å basere
revisjonen på kommunens interne kontroll. Dette betyr bl.a. at:
• Revisor kartlegger og vurderer ikke internkontroll som primært
er rettet mot overholdelse av lover og regler eller målrettet og
effektiv drift.
• Revisor kartlegger og vurderer ikke internkontroll på alle
områder som er relevante for regnskapet.
Regnskapsrevisjonen er ingen fullstendig gjennomgang av den
interne kontrollen knyttet til kommunens regnskapsføring – alle
mangler vil ikke nødvendigvis bli avdekket.
På dette området er nok avgrensningene nå klarere enn de har
vært tidligere. Tidligere revisjonsregelverk for kommunene la også
i langt større grad vekt på dette aspektet ved revisjonen. Det ble
nylig avgitt en rapport om egenkontroll i kommunene der det
ble gitt en rekke anbefalinger på området. Én av anbefalingene er
at revisor gjennomgår prinsippene for kartlegging og vurdering
av internkontroll for kontrollutvalget. Kontrollutvalget kan på
dette grunnlaget vurdere behovet for andre tiltak på området, for
eksempel aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekter.
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Revisors rapportering og kommunikasjon
Revisor rapporterer og kommuniserer via flere kanaler. Det
avgis formell rapportering både til kommunestyret og til
kontrollutvalget. I tillegg til slik formell rapportering vil revisor
også kommunisere løpende med kommunens administrasjon.
Den formelle rapporteringen er selvfølgelig viktig, og den
er identifiserbar og dokumentert. Den løpende, uformelle
rapporteringen er imidlertid også viktig. Et godt samarbeid
mellom revisor og administrasjonen, både administrativ ledelse
og de som utfører regnskapsføringen, kan bidra til en kvalitativt
god revisjonsprosess. Et velfungerende samarbeid bidrar til
kunnskapsoverføring mellom partene. Et slikt samarbeid er
heller ikke noe brudd på uavhengighetsregler eller nødvendigvis
problematisk i forhold til aktørenes roller. Tvert imot er det vår
erfaring at kvaliteten av revisjonen er høyest i de tilfellene der en
nær dialog og et tett samarbeid er etablert.

sentralt. For kontrollutvalg vil kvalitet i rapporteringen
og kommunikasjonsform ofte være viktig. Revisors
tilsynsmyndigheter vil ha fokus på at revisjonen utføres i samsvar
med gjeldende lover og standarder osv.
Revisjonskvalitet vil uansett være sentralt for verdien av
den tjenesteleveransen en kommune mottar. Det er derfor
kanskje litt til ettertanke at mange anbudsforespørsler på
revisjon av kommuner har pris som eneste kriterium, gitt at
kvalifikasjonskravene er oppfylt. Som revisorer er vi opptatt
av, og stolte av, vårt fag, og neppe helt uavhengige i en slik
diskusjon. Likevel mener vi at en god anskaffelsesprosess for
revisjonstjenester bør inkludere en vurdering av kvalitet, gjerne
også spesifisert på hvilke kvalitetsaspekter som er viktige. Pris er
selvfølgelig viktig, men penger er jo ikke alt her i livet.

Kvalitet i revisjonen
Revisjonskvalitet er et vanskelig og sammensatt begrep.
Forskjellige aktører vil ofte ha forskjellige syn på hva
som ligger i dette begrepet. For den administrative
ledelsen vil kostnadseffektivitet, pris og servicenivå være

TERJE TVEDT
tetv@bdo.no
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OPPFØLGINGSKONTROLLER
I TILSKUDDSFORVALTNING
– Å GJØRE TINGENE RIKTIG, MEN
SAMTIDIG GJØRE DE RIKTIGE
TINGENE

Omfanget av offentlige tilskuddsordninger er omfattende.
Om lag 75% av statens samlede utgifter i 2014 var ulike
former for tilskudd og støtteordninger. Det samlede omfanget av tilskudd fra staten er blant de høyeste i verden
sett i forhold til innbyggertallet. Riksrevisjonen har gjennom
flere år påpekt mangler med kontroll av tilskuddsmidlene.
God rolle- og ansvarsdeling mellom involverte aktører,
systematiske evalueringer av ordningene samt hensiktsmessige kontroller av midlene, vil etter vår mening bidra til
at flere penger går til formålet.
Det handler ikke bare om å «gjøre tingene riktig»
Tilskuddsforvaltning skal i første omgang sikre at tilskuddet gis
på rettferdige vilkår og benyttes til formålet. Kontrollene gjøres
for å avdekke om dette faktisk er tilfellet. Utfordringen er at dette
formålet; målet med tilskuddsordningen, reelt sett ofte ikke er
gjenstand for kontroll.
I mange sammenhenger synes det som tilskuddsforvalter er mest
opptatt av å ”gjøre tingene riktig”; å sørge for at man ikke blir
tatt for brudd på regelverket. Dette betyr ikke at tilskudd gis til
urettmessige formål, men at kontrollen som gjøres i all hovedsak
ikke er egnet til å avsløre om dette skulle skje. Kontrollen er
mekanisk og knyttet til formalkontroll. Vi etterspør at man
gjennom kontrollene i større grad også «gjør de riktige tingene».
Kontroll oppleves av mange, for ikke å si de fleste, som negativt.
Det er noen ganger krevende å overbevise tilskuddsmyndighetene
eller enkeltpersoner om at kontroll kan være forebyggende,
positivt og nødvendig. I stedet for å etablere dialog med
tilskuddsmottakers ledelse om hva som er den best egnede

”Det er noen ganger krevende å overbevise om
at kontroll kan være forebyggende, positivt og
nødvendig.”

kontrollen, løser ofte tilskuddsmyndighetene kontrollansvaret
for eksempel ved å utarbeide en mal for en «særattestasjon»
som revisor bes om å signere. Således har man forsøkt å
”delegere” både ledelsens og tilskuddsmyndighetens utførerog oppfølgingsansvar på én gang. Særattestasjonen kan til og
med være utformet på en måte som ikke er relatert til revisors
kompetanse eller revisors arbeid for øvrig. Resultatet er at
særattestasjonen kan gi liten verdi for tilskuddsforvaltningen.
Hvordan kan andre oppfølgingskontroller supplere
forvaltningen?
Vi mener at det ikke er tilstrekkelig å delegere store deler av
kontrollen til revisor. Ansvaret for å kontrollere tilskuddsmidlene
bør ivaretas av alle involverte aktører, men hvilke kontroller
som skal utføres av hvem, bør det være bevissthet omkring. Den
enkelte kontroll bør søkes utført av den part som er best egnet til
å gjøre kontrollen; enten det er tilskuddsforvalter, et uavhengig
kontrollorgan, revisor, bransjens eget kontrollorgan eller til
og med tilskuddsmottaker selv. Det er vesentlig å identifisere
hvem som har de beste forutsetninger for å utføre de ønskede
kontrollhandlingene. I praksis vil det ofte være en kombinasjon av
de foran nevnte aktørene.

”Kontroll kan gjøres av flere, og den bør søkes å
gjøres av den part som er best egnet til å gjøre
kontrollen.”
For eksempel vil deler av kontrollen best utføres av tilskuddsforvalter selv, og andre deler av kontrollen kan skje gjennom
egenkontroll og rapportering fra tilskuddsmottakers ledelse. En
ledelsesbasert egenkontroll har også den fordelen at det overlates
til ledelsen å utforme og beskrive sine egne interne kontrolltiltak,
og samtidig pålegge dem å gjøre en egenevaluering av effekten
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ikke. Ved ledelsesbasert egenkontroll er det også lettere for
tilskuddsforvalter, revisor eller andre kontrollorgan i ettertid å
teste at disse tiltakene er til stede slik ledelsen selv hevder. På
denne måten etableres samlet sett en mer effektiv og målrettet
samhandling mellom de ulike partene, og samlet sett vil
kontrollen bli best mulig.
Andre former for oppfølgingskontroller kan f.eks. være å
etablere varslingsordning, opplæring av ledelse og ansatte
hos tilskuddsmottaker og benytte «kundeundersøkelser» mot
relevante brukergrupper eller interesseorganisasjoner.
Kontroller bør være en kontinuerlig del av
tilskuddsforvaltningen
Etter vår mening har kontroller både preventive, avdekkende
og korrigerende effekter dersom de utføres på korrekt måte.
Kontrollene har flere formål, herunder:
• At tilskuddet gis til berettigede søkere.
• At tilskuddet benyttes til formålet med tilskuddsordningen;
herunder at kun en forsvarlig andel av midlene går til administrasjon hos tilskuddsmottaker mens midlene i all vesentlighet
når frem til tilskuddets målgruppe.
av disse. På den måten må ledelsen reflektere over egne
kontrolltiltak.
Dessverre har vi sett at tilskuddsforvalter pre-definerer
kontrolltiltak som tilskuddsmottakeren skal implementere,
og i den grad ledelsen bes å vurdere disse, er det oftest slik at
ledelsen «kommer unna med» å bekrefte at tiltaket er iverksatt uten å måtte ta stilling til om tiltaket er effektivt eller

Informasjon og
veiledning

Søknadsbehandling

Tildeling

• At aktivitetene som tilskuddsmottaker utfører er best mulig
egnet til å oppfyller målene med tilskuddsordningen.
• At tilskuddsmidler ikke er gjenstand for misligheter, hvitvasking
eller annen økonomisk kriminalitet.
Dette betyr at kontroller ikke bør være aktiviteter som er forbeholdt sluttfasen av et tilskuddsforløp. Tilskuddsforvalter bør
allerede ved utforming av søknadskriterier ha et bevisst forhold
til hvordan de ulike risikoene kan reduseres og følges opp.

Oppfølging

Rapportering og
evaluering

Oppgjør

Tilsyn

Preventive kontroller
Avdekkende kontroller
Korrigerende kontroller

Videre har vi i denne artikkelen argumentert for at det bør tenkes
mer helhetlig når det gjelder organiseringen av kontrollene;
flere parter bør involveres og ansvarliggjøres for deler av kontrolltiltakene, og kontrolltiltakene bør vurderes satt inn på det
tidspunktet i tilskuddsforvaltningen der de har størst effekt;
oftest tidligere enn hva som er vanlig i dag. Figuren illustrerer
de ulike stegene i et ordinært tilskuddsforløp, at ulike aktører
bør involveres i utforming og utførelse av kontrolltiltakene og at

Figur: Steg i et ordinært tilskuddsforløp

myndighetenes eget tilsyn bør utvides fra tradisjonelt sluttfasen
til tidligfasen.

LASSE BIRKELAND / INGER-JOHANNE WEIDEL / MORTEN THUVE
labi@bdo.no / ijwe@bdo.no / moth@bdo.no
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RISIKO FOR Å «MISTE»
OVERFØRINGSINNTEKTER

Kommunenes driftsinntekter stammer fra ulike kilder,
både skatt, rammetilskudd, brukerbetalinger og salgs- og
leieinntekter. Men kommunene har også såkalte «andre
overføringsinntekter», som hovedsakelig utgjør en rekke
ulike refusjons- og tilskuddsordninger. I denne artikkelen
redegjøres litt nærmere om hva disse sistnevnte inntektene
kan omfatte, og derigjennom hvordan kommunene kan
kontrollere og følge opp at slike inntekter mottas.
De ulike refusjons- og tilskuddsordningene i kommunene
Kommuneregnskapet skiller mellom refusjoner (overføringer
med krav til motytelse) og overføringsinntekter (overføringer
uten krav til motytelse). Tilskudd som er knyttet til utgifter
som kommunene har pådratt seg i forbindelse med produksjon
av tjenester, defineres som refusjoner. Overføringer og tilskudd som kommunene mottar uavhengig av kommunens
konkrete tjenesteproduksjon, dvs. at tilskuddets størrelse ikke
påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen, er overføringer.
Overføringsinntekter kan være relatert til både drifts- og
investeringsaktiviteter.
Rutinene følger vanligvis ikke ordinære salgsrutiner
(tjenesteproduksjon) da kommunene ikke fakturerer disse

1)

Innslagspunktet i 2016 var på kr 1 081 000.

overføringsinntektene, og det er større grad av manuelle
rutiner knyttet til håndteringen. Inntektene blir gjerne først
registrert i regnskapet når tilskuddet er gitt eller når innbetaling
har skjedd, herunder at det er framskaffet dokumentasjon for
inntektsføringen. Det er viktig at kommunene har et bevisst
forhold til «andre overføringsinntekter» og sørger for at disse
inntektene budsjetteres.
Statlige tilskudd
Toppfinansieringstilskudd for ressurskrevende tjenester
Kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere, kan søke om delvis refusjon (80 %)
av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Kommunene
må dokumentere at det er gyldige enkeltvedtak, at de medgåtte
utgiftene er brukt på refusjonsberettigete KOSTRA-funksjoner,
og at alle nettoutgifter over innslagspunktet1 blir tatt med i
søknaden. Fra 2015 var det ikke lenger anledning til å fremme
etterkrav, slik at kommunene ikke kunne korrigere for brukere
som burde vært tatt med på søknaden. Kommunens rutiner med
å utarbeide refusjonssøknaden må sikre at alle brukere som faller
inn under ordningen, tas med, og at kravet kan dokumenteres før
innleveringen signeres i Altinn.
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”For prosjekter som det søkes på, og hvor det
blir gitt tilsagn, vil det være risiko knyttet til
bruken av midlene.”
ØRJAN JOHANNESSEN
SENIOR MANAGER, BDO

Statlig finansiering av kommunale prosjekter
Det er en rekke andre statlige tilskuddsordninger kommunene kan
søke på, og som bevilges over statsbudsjettet. Kommunene har i
varierende grad utarbeidet oversikter over aktuelle tilskudds- og
refusjonsordningene. Det er derfor en risiko for at kommunene
ikke kjenner til alle tilskudds- og refusjonsordningene, og dermed
ikke søker på aktuelle prosjekter. For prosjekter som det søkes
på, og hvor det blir gitt tilsagn, vil det videre være risiko knyttet
til bruken av midlene. Statlige tilskuddsgivere krever vanligvis i
tilsagnsbrevet at kommunene oppretter et prosjekt og fører eget
regnskap for inntekten og bruken av prosjektmidlene. Dette er
viktig da bruk av tilskudd normalt vil måtte tilbakebetales dersom
de ikke er brukt i henhold til vilkårene i tilsagnsbrevet.
Sykelønnsrefusjon- og svangerskapsrefusjon
Blant «overføringer med krav til motytelser» i driftsregnskapet
ligger sykepengerefusjon og refusjon for svangerskapspermisjon.
Som følge av bruttoprinsippet2 er dette en inntektspost i
kommuneregnskapet og ikke en kostnadsreduksjon av lønn.
Kommunene er arbeidsintensive virksomheter, og refusjonen
følger normalt etablerte lønnsprosesser i kommunen. Refusjonsinntektene kan utgjøre en vesentlig post i regnskapet.
Kompensasjon av merverdiavgift (momskompensasjon)
Formålet med Lov om kompensasjon av merverdiavgift er å
motvirke konkurransevridninger som følge av merverdiavgiftssystemet. Kommunene får altså refundert merverdiavgift på
kjøpte tjenester som faller utenfor kommunens avgiftspliktige
virksomhet. Merverdiavgiften på tjenestene bokføres som
overføringsutgift og kompensasjonen som overføringsinntekt i
drifts- eller investeringsregnskapet. Det kan være risiko for at
kommunen ikke får med alle utgifter som gir rett på refusjon,
eller at kommunen ikke fremmer krav i rett tid (avgiftstermin), og
dermed taper retten til fradrag som følge av foreldelsesreglene.
Kommunene må sørge for at reglene er kjent og etterleves av
bilagsforberedere og fakturagodkjennere. I tillegg må (sentral)
regnskapsfunksjon ha et eget kontrollopplegg, eksempelvis
kontroll mot foreldelse, ulogiske arter m.m. Dette vil redusere
feilkildene så langt som mulig før oppgaven signeres i Altinn.
Andre statlige overføringer
Integreringstilskudd
Integreringstilskudd utbetales ved bosetting for personer som
har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge, personer
som har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter
utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer som

2)
3)

Jf. regnskapsforskriften § 7 annet ledd.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI.

har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. I tillegg
mottar kommunene tilskudd for såkalte overføringsflyktninger
med innreisetillatelse. Det kan være en risiko for at kommunene
ikke får med seg alle personene som gir rett på tilskuddet, og at de
personene som ligger til grunn for grunnlaget for utregningen av
kravet, kan være feil. Kommunene bør etablere rutiner som sikrer
etterlevelse av rundskriv fra IMDI3 og sikre at grunnlaget for kravet
(tilskuddet) er korrekt.
Overføring fra fylkeskommuner
Spillemiddelregnskap
Kommuner/fylkeskommuner, lag og organisasjoner kan søke
om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg. Tilskuddsberettigete utgifter for godkjente anlegg, som det er gitt
tilsagn til, kan refunderes fra fylkeskommunen. Det kan være
en risiko for at kommunene ikke fanger opp alle mulige anlegg
som er under planlegging, og som gir rett på tilskuddet. Videre
kan prosjekter det er søkt for, og hvor det er gitt tilsagn, være
risiko knyttet til bruken av midlene. Kommunene må følge
bestemmelsene fra Kulturdepartementet, bl.a. at det er et klart
skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige driften.

”Kommunene kan gå glipp av store tilskudd og
refusjoner dersom den mangler kunnskap om
og oversikt over de ulike ordningene.”
ØRJAN JOHANNESSEN
SENIOR MANAGER, BDO

Risikoer
Det finnes en rekke refusjons- og tilskuddsordninger kommunene
kan benytte seg av. Det å skaffe seg oversikt over disse, er
krevende, og er også situasjonsbetinget; gir aktiviteten grunnlag
for å søke på en ordning? Kanskje kan følgende tiltak bidra til å
redusere risiko for ikke å søke på relevant tilskudd, eller risiko for
ikke å imøtekomme krav til regnskap og dokumentasjon:
• Kartlegge omfanget av refusjons- og tilskuddsordninger.
• Berettigede overføringsinntekter må budsjetteres og følges opp.
• Påløpte utgifter må regnskapsføres atskilt, dersom det er et
krav, og dokumenteres tilstrekkelig.
• Aksepterte refusjonskrav bør faktureres (der det er gitt tilsagn).
• Gjennomføre kontroll eller kvalitetssikring av refusjonsgrunnlag
som reduserer omfanget av feil.

ØRJAN JOHANNESSEN
orjo@bdo.no
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ØKONOMISYSTEMER I
KOMMUNAL SEKTOR

BDO har gjennomført tre landsdekkende utredninger av
norske, svenske og danske kommuners og fylkeskommuners
økonomi-, lønn- og HR-systemer. Formålet med undersøkelsen har vært å få en overordnet forståelse av markedsstrukturen, trender, forskjeller og likheter mellom landene. Vi
gir her en overordnet beskrivelse av våre observasjoner,
men utredningen som sådan er konfidensiell. Her gjengis
observasjoner vi gjorde av norske og svenske systemer.
Markedet domineres i dag av noen få systemer
Vi kan konstatere at det norske og svenske markedet innenfor
økonomisystemer har hatt nokså forskjellige utgangspunkt. Det
norske markedet har historisk vært mer fragmentert enn det
svenske. Fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til ca. 2010 var
det i hovedsak fire økonomisystemer på det norske ERP-markedet:
IBM, Agresso, Oracle og Visma. I dag er markedet dominert av i
hovedsak to systemer: Visma og Agresso. Disse har til sammen
en markedsandel på 95 % av de kommunene som har besvart vår
undersøkelse.
I Sverige har markedet vært dominert av særlig én aktør; Aditro
Business Suite, som har sitt utspring i tidligere Kommundata. Det
er fortsatt denne aktøren som er dominerende, men i de senere
årene har CGIs Raindance og Agresso trådt inn på det svenske
kommunemarkedet. Aditro har en markedsandel på 49 % av
kommunene/landstingene som har besvart undersøkelsen.
Det er generelt lite inntog av nye systemer i det norske markedet.
I perioden 2007-2010 forsøkte særlig et nytt system å komme
inn på markedet; det SAP-baserte systemet ERV, men dette ble
trukket fra markedet allerede i 2011. I Norge er det en klar tendens
til at lønn og HR-systemer er integrerte løsninger som leveres
av én og samme leverandør. HR-systemet er i Norge nærmest
definert som en tilleggsmodul til lønn. Om lag 90 % av norske
kommuner har samme leverandør for både lønn- og HR-system.
Det er videre en tendens til at norske kommuner i stadig større
grad ser økonomi-, lønn- og HR-system i sammenheng og går til
innkjøp av én suite der man ønsker samme leverandør for alle tre
systemene. Ved kjøp av økonomisystem, kjøper kommunen med
andre ord også lønns- og HR-system. Denne sammenhengen ser
man tydelig av figurene til høyre ved den sterke korrelasjonen
mellom de tre systemene.

Figur 1 - Utvikling i systemanskaffelser i Norge. Kilde: BDO.

Denne tendensen er ikke like tydelig i Sverige, hvor vi ser et
større fokus på fenomenet «best of breed» der kommunene i
større grad har valgt ulike systemleverandører, for deretter å løse
integrasjonen og kommunikasjonen mellom systemene via ulike
systemgrensesnitt i etterkant.

Figur 2 - Utvikling i systemanskaffelser i Sverige. Kilde: BDO.
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Studien viser at svenske kommuner historisk sett har valgt å
beholde sine systemer i større grad enn norske kommuner. Vi ser
av figurene over at det anskaffes langt færre systemer i Sverige
enn i Norge de siste årene. Det at norske kommuner har byttet
leverandør kan delvis forklares med konsolideringen som skjedde
i det norske markedet etter 2010 da enkelte aktører trakk seg ut.
Dette tvang fram leverandørbytter.
Dette har resultert i en konsolidering av markedet i Norge.
Agresso og Visma har størst markedsandeler. I Sverige har Aditro
en meget sterk posisjon, etterfulgt av Agresso og Raindance.
Gjennom intervjuene tegnes et bilde av at de danske kommunene
og regionenes innkjøp av lønnssystemer er preget av en viss
forutsigbarhet grunnet den duopollignende situasjonen de har på
leverandørmarkedet. Det kan synes som det er en stor barriere for
nye leverandører å trenge gjennom. Dette forsterkes også av en
forholdsvis høy grad av tilfredshet med nåværende leverandører.
Outsourcet tjenester mer vanlig i Norge enn i Sverige, spesielt
blant mindre kommuner
I begge landene er det en sammenheng mellom størrelse på
kommunen og hvorvidt kommunen drifter systemet selv. Jo større
kommunen er, desto vanligere er det at systemet driftes internt.
Av de norske kommuner som har svart, er det 39 % som drifter
systemene selv, og 61 % som har outsourcet driftstjenesten,
blant annet til interkommunale samarbeid som utgjør 67 %
av oursourcete driftstjenester. Det er generelt et større innslag
av interkommunalt samarbeid om driftsløsninger i Norge enn i
Sverige.
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Funksjonalitet er den viktigste forklaringen på systembytte
både i Norge og i Sverige
Det stilles større krav til automatisering av arbeidsprosesser,
muligheter for desentral innberetning og integrasjon til blant
annet kommunens økonomisystem slik at økonomioppfølgingen
kan gjøres bedre og mer effektivt. Norske kommuner som
har skiftet systemer i løpet av de siste tre år, mener at de
viktigste forklaringene på utskiftingen er at programvarens
funksjonalitet ikke har vært tilfredsstillende, at man har ønsket
en integrert løsning på tvers av regnskaps- og lønnsfunksjoner
og at gamle systemer har blitt faset ut. I Sverige er de viktigste
forklaringene at funksjonaliteten ikke har vært tilfredsstillende,
at lisenskostnadene på programvaren har vært lavere på nyere
systemer og at kvaliteten på programvaren oppfattes å være
bedre på nye systemer.
Å bytte system er både kostnads- og ressurskrevende, samtidig
som det innebærer en økt risiko for kommunen. I intervjuene
svarer mange kommuner at de ikke går til anskaffelse av et nytt
system med mindre det er absolutt nødvendig. Resultatene fra
spørreundersøkelsen viser at nærmere 85 % av norske kommuner
mener at det er lite sannsynlig at de vil bytte system i løpet av
de nærmeste tre årene, mot om lag 45 % svenske kommuner.
Det kan være flere årsaker til dette. I figuren på neste side kan vi
se hvordan svarene fordeler seg i henholdsvis Norge (til venstre)
og Sverige (høyre) med hensyn til sannsynlighet for å bytte
lønnssystem i nær fremtid.

84 %
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kommuner har i større grad enn svenske kommuner valgt integrerte løsninger for økonomi,
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INGER-JOHANNE WEIDEL
SENIOR MANAGER, BDO
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Figur 3 - Sannsynligheten for å bytte lønnssystem i Norge (venstre) og Sverige (høyre) i nær fremtid. Kilde: BDO.

Norske kommuner samarbeider om innkjøp og drift av ITsystemer
Vi observerer at stadig flere norske kommuner velger å organisere
innkjøp og drift av IT-systemer som interkommunale samarbeid.
Dette kan tolkes som et uttrykk for at mange kommuner
opplever at de på egen hånd blir for små til å opprettholde
eden den nødvendige kompetansen på området, og at de samtidig
opplever at de sammen står sterkere i markedet i forbindelse
ynlig med innkjøpsprosessene. På IT-feltet tyder våre observasjoner
på at mange kommuner allerede har tatt grep for å sikre at ITadministrasjonene er robuste.

Det er en felles nordisk trend mot større grad av «self
service» innenfor lønnsområdet
Vi har konstatert at flere og flere kommuner i alle tre landene
benytter seg av selvservice, særlig innen lønnsområdet. Det vil
si at man lar ansatte selv registrere eksempelvis sykefravær eller
timeregistrering direkte inn i systemet. Dette kan frigjøre tid
som lønnsmedarbeidere tidligere har brukt på registrering og
utfylling av skjemaer. Frigjort tid kan brukes på mer strategisk og
verdiøkende arbeid innenfor HR-feltet.

33
19
19 WEIDEL / FRODE HOGSTAD
INGER-JOHANNE
ijwe@bdo.no / frho@bdo.no

27 %
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FINANSFORVALTNING
- ET KREVENDE OMRÅDE MED STOR
RISIKO

Kommunestyret og fylkestinget skal vedta et reglement
for finansforvaltningen. Reglementet skal kvalitetssikres
av uavhengig instans, og det skal i tillegg vurderes
kommunens/fylkeskommunens rutiner for den faktiske
finansforvaltningen.

–– Tidspunkt og innhold i statsrapporteringen for finansforvaltningen.

Finansiell risiko
Kommunene skal ikke ta vesentlig finansiell risiko, og det skal
sikres høy likviditet. Typer finansiell risiko kan være kredittrisiko,
markedsrisiko og likviditetsrisiko.
Kredittrisiko er faren for at en motpart i en kontrakt ikke innfrir
sine forpliktelser, eksempelvis at en motpart i en låneavtale eller
selger av en obligasjon ikke betaler tilbake hele eller deler av
lånet, inkludert rentene.
Markedsrisiko er fare for tap eller økte kostnader som følge av
endringer i markedspriser (kurssvingninger) i de verdipapirmarkedene kommunen er eksponert. Undergrupper av markedsrisiko er renterisiko, valutarisiko og aksjekursrisiko. Renterisikoen
er faren for at verdien på rentebærende papirer endrer seg når
renten endrer seg. Valutarisiko er faren for tap på lån og plasseringer ved endringer i valutakurser, mens aksjekursrisiko er
faren for endringer i aksjekurser på kort eller lang sikt.
Likviditetsrisiko er faren for at plasseringer ikke kan gjøres
disponible på kort sikt, uten at det oppstår vesentlige prisfall på
plasseringene i forbindelse med realisasjon.

Rapportering
Det er gitt eksplisitte og relativt omfattende krav til rapportering
til kommunestyret/fylkestinget om finansforvaltningen. Likevel
vil omfanget være styrt av kompleksiteten i finansforvaltningen.
Det er naturlig i rapporteringen å bekrefte status i kommunens
likviditet og evne til å møte betalingsforpliktelsene. Videre er
det naturlig å reflektere over størrelsen på kommunens gjeld og
derigjennom renterisikoen, herunder om denne risikoen er sikret.
Rådmannen bør konkludere på om renterisikoen er akseptabel,
evt. kommentere konsekvensene i kroner ved renteøkninger.
Rådmannen bør også konkludere eksplisitt på om finansforvaltningen er ivaretatt på en hensiktsmessig måte og innenfor
finansreglementet. I tillegg bør det gis uttrykk for om det er
konstatert avvik mellom faktisk forvaltning vurdert opp mot
reglementets rammer.

Reglement for finansforvaltning
Kommunen skal vedta et reglement som gir nærmere retningslinjer for den faktiske finansforvaltningen. Reglementert skal som
minimum inneholde:
–– Formålet med forvaltningen; dvs. en rettesnor for forvaltningen
av finansielle aktiva og gjeld hvor det legges vekt på at
kommunen skal kunne dekke sine betalingsforpliktelser ved
forfall.
–– Hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva; dvs. en avgrensning av hvilke aktiva som kan forvaltes innenfor en lang
tidshorisont.
–– Rammer og begrensninger for forvaltningen av de ulike forvaltningstypene; dvs. hva som skal være et tillatt risikonivå, krav til
risikospredning og tillatte finansielle instrumenter.

–– Håndtering av avvik fra finansreglementet; dvs. hvordan dette
skal følges opp og lukkes.

Uavhengig kvalitetssikring
Etter finansforvaltningsforskriften skal kommunens finansreglement kvalitetssikres av en uavhengig instans, enten kommunens
revisor eller andre med særskilt kompetanse. Kvalitetssikringen
vil se etter at kommunen har utarbeidet et reglement som tilfredsstiller forskriftens krav. Blant annet skal kommunen selv
besitte kompetanse som forstår risikoen ved de ulike forvaltningstypene, ikke bare ”stole på” eksterne rådgivere.
Stor risiko
Det er forskjell på kommuner med hensyn til hvor stor risiko
man ønsker å ta. Det viktige er at man er bevisst på risikoen,
gjerne beregner maksimum tap man kan risikere ved ulike
endringsparametre, og sørger for at kommunen selv har
kompetanse til å følge opp forvaltningen og rapportere om
hendelser som kan medføre avvik i forhold til rammene.

ØYVIND SUNDE
oysu@bdo.no
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”Formålet med regelverket er å sikre
grunnlag for ekstern kontroll. Det er
ikke et regelverk for internkontroll slik
økonomiregelverket for staten er.”
TERJE TVEDT
PARTNER / FAGANSVARLIG FOR REVISJON, BDO

BOKFØRINGSLOVEN

Fra 1. januar 2011 gjelder bokføringsloven og bokføringsforskriften med noen få unntak også for kommuner og
fylkeskommuner. Kommuner og fylkeskommuner som har
hatt merverdiavgiftspliktig omsetning, har reglene også
tidligere vært aktuelle på de disse områdene. For andre er
dette nye regler. Det vil uansett neppe oppleves som noen
revolusjon å komme inn under regelverket.
Formålet med regelverket
Bokføringsloven har ingen formålsparagraf i selve lovteksten,
men i forarbeidene er dette drøftet nærmere. Loven har i
utgangspunktet to formål:
–– Etablere grunnlag for å produsere årsregnskap og annen
historisk regnskapsrapportering som følge av lov og forskrift
(pliktig regnskapsrapportering og spesifikasjoner av den).
–– Muliggjøre kontroll av og innsyn i løpende transaksjoner og
pliktig regnskapsrapportering.
Det som er verd å merke seg, er at disse reglene har ekstern
kontroll som formål. Dette for eksempel i motsetning til
økonomiregelverket for staten som i stor grad også regulerer
internkontroll. Dette betyr imidlertid ikke at etterlevelse av
bokføringsreglene ikke kan bidra til forbedret internkontroll.
Grunnleggende bokføringsprinsipper
Et fundament for regelverket er 10 grunnleggende bokføringsprinsipper i loven §4:

1.

Regnskapssystem – ikke IT-løsninger, men all systematikk,
journaler osv. som benyttes i bokføringen.

2. Fullstendighet – alle transaksjoner og andre regnskapsmessige
disposisjoner skal bokføres, noe som begrenser mulighet til
nettoføringer.
3. Realitet – alle transaksjoner og andre regnskapsmessige
disposisjoner skal reflektere et grunnlag som berettiger
bokføring.
4. Nøyaktighet - alle transaksjoner og andre regnskapsmessige
disposisjoner skal bokføres med korrekt informasjon.
5. Ajourhold – bokføringen skal være så à jour som
virksomhetens og transaksjonens art og omfang tilsier.
6. Dokumentasjon – alle posteringer skal være dokumentert.
7.

Sporbarhet – det skal være et toveis kontrollspor
mellom dokumentasjon, spesifikasjoner og pliktig
regnskapsrapportering.

8. Oppbevaring – regnskapsmateriale skal oppbevares så lenge
det er legitimt behov for å kunne kontrollere det.
9. Sikring – regnskapsmaterialet skal være tilfredsstillende sikret
mot endring, tap og ødeleggelse.
10. God bokføringsskikk – bokføringen skal være i samsvar
med god bokføringsskikk, og uttalelser om dette er gitt av
Bokføringsstandardstyret under Norsk Regnskapsstiftelse, og
er publisert på www.regnskapsstiftelsen.no
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Lovmodellen
Regelverket er bygd opp med utgangspunkt i “pliktig
regnskapsrapportering” som er definert i loven §3 – ekstern
regnskapsrapportering til eksterne parter, i skriftlig form, med
forhåndsdefinert innhold og til fastsatt tid. Hvilken rapportering
dette konkret er, er nærmere angitt i forskrift. I tillegg til
rapporteringen spesifisert i bokføringsforskriften er nå også
årsregnskap for kommuner og fylkeskommuner og rapportering
etter lov om kompensasjon om merverdiavgift definert som
pliktig regnskapsrapportering.
Loven har i tillegg bestemmelser om hvordan denne rapporteringen skal spesifiseres, tidligere gjerne omtalt som hvilke
”bøker” som skulle føres. Innholdskravene i disse spesifikasjonene
er nærmere beskrevet i bokføringsforskriften.
Det er også en rekke bestemmelser om dokumentasjon av de
bokførte opplysningene, typisk bilag eller tilsvarende. Både
innhold, utstedelse og form er regulert i bokføringsforskriften.
Dette er et område der kommuner og fylkeskommuner nok
kan erfare at det kommer enkelte nye krav. Basert på disse
reglene er det gitt utfyllende regler om bokføringen, ajourhold,
dokumentasjon av balansen og oppbevaring.
Bokføringsforskriften har også en rekke bestemmelser som er
spesifikke for nærmere angitte bransjer. Disse reglene i forskriftens
kapittel 8 gjelder ikke for kommuner og fylkeskommuner.

Lovmodellen kan illustreres slik:
Formål og grunnleggende bokføringsprinsipper

Dokumentasjon
av balansen

Pliktig regnskapsrapportering

Bokføring og
regnskapssystem

Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering

Dokumentasjon av bokførte opplysninger

Oppbevaring
Øvrige regler

God bokføringsskikk
Bokføringsstandardstyret under Norsk Regnskapsstiftelse (NRS)
har utgitt norske bokføringsstandarder (NBS) og uttalelser om
god bokføringsskikk (GBS). Standardene gir utfyllende krav og
veiledning til hvordan kravene i lov og forskrift skal oppfylles.
Uttalelsene er en mer direkte veiledning i hvordan disse kravene
skal forstås. Regnskapsstiftelsen vedtok i 2016 å legge ned
Bokføringsstandardstyret. Årsaken er at man anser de viktigste
problemstillingene som avklart. Eventuelle nye problemområder
kan løses ved arbeidsgrupper i de enkelte tilfellene.

TERJE TVEDT
tetv@bdo.no
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SKATT PÅ KOMMUNALE
AVFALLSHÅNDTERINGSTJENESTER1

Kommunenes avfallshåndtering har i de senere årene vært
gjenstand for skattemyndighetenes vurdering av hvorvidt
denne virksomheten er skattepliktig eller ikke. Fra 2014 er
det innført skatteplikt på deler av kommunenes avfallshåndtering, dvs. for behandling av næringsavfall og husholdningsavfall fra andre kommuner. Behandling av «eget»
husholdningsavfall er skattefritt. Nedenfor følger en
kortfattet gjennomgang av regelverket og grunnlaget for
dette.
Hvem håndterer avfall?
Kommunene har etter forurensningsloven en lovpålagt plikt til å
sørge for avfallshåndtering, dvs. innsamling av husholdningsavfall
fra egne innbyggere. I utgangspunktet er det derfor et kommunalt
monopol for håndtering av husholdningsavfall.
Med husholdningsavfall menes vanlig avfall fra private husholdninger, herunder større ting som inventar, hvite- og brunevarer
og lignende. I tillegg til å samle inn avfallet, er kommunen også
pålagt å sørge for at det behandles eller lagres på forsvarlig måte.
Kommunene er imidlertid ikke pålagt å stå for den praktiske
utførelsen av denne avfallshåndteringstjenesten selv. Det er full
anledning til å kjøpe denne tjenesten fra andre private eller (inter)
kommunale aktører.
Kommunene kan med andre ord velge å håndtere denne lovpålagte plikten på ulike måter:
• Gjennom en egen etat, virksomhet eller et kommunalt foretak
(KF) etablert i tråd med kommuneloven.
• Gjennom egne separat eide selskaper, gjerne aksjeselskaper,
evt. gjennom interkommunale selskaper (IKS) etablert i tråd
med lov om interkommunale foretak.
• Ved å sette tjenesten ut på anbud der anbudsprosessen avgjør
hvem som skal håndtere husholdningsavfallet, f. eks. private
avfallsselskaper, kommunalt eide avfallsselskaper eller andre
kommuner som driver med avfallshåndtering.

Kostnader knyttet til denne lovpålagte avfallshåndteringen skal
fullt og helt dekkes av avfallsgebyrene. Disse gebyrene må ikke
overstige kommunenes kostnader, dvs. kommunene har ikke anledning til å legge inn et fortjenesteelement i gebyret. Gebyrene
må beregnes til selvkost.
Husholdningsavfall omfatter ikke avfall fra offentlige og private
virksomheter, og heller ikke institusjoner. Slikt avfall klassifiseres
som næringsavfall. Disse virksomhetene har plikt etter forurensningsloven til å bringe slikt avfall til et lovlig avfallsanlegg med
mindre avfallet gjenvinnes eller brukes på annen måte. Håndtering av slikt avfall er ikke forbeholdt kommunene, men utføres
på et fritt marked der også private aktører deltar.
Skatteplikt på eget næringsavfall og på behandling av
andre kommuners husholdningsavfall og næringsavfall
Kommunene er som utgangspunkt fritatt for skatt etter
skatteloven (sktl) § 2-30(1) bokstav c. Dette gjaldt også for
kommunenes avfallshåndteringstjenester, men fra 2014 ble deler
av denne tjenesten underlagt skatteplikt, jf. sktl § 2-5(2) bokstav
c.
Bakgrunnen for dette er todelt. Dels er det hensynet til uheldig
konkurransevridning innenfor et marked. Private aktører så vel
som kommunalt eide avfallsselskaper (AS og IKS) er skattepliktige
for sin virksomhet etter de ordinære skattereglene. Kommunenes
levering av avfallshåndteringstjenester i et konkurranseutsatt
marked, uten krav om skatt på inntekt fra denne tjenesten,
innebærer dermed en betydelig og uheldig konkurransevridning
mellom kommunene og de private eller kommunale aktørene som
tilbyr avfallshåndteringstjenester i dette markedet.
Dels er det også en begrunnelse for innføring av skatteplikt på
kommunalt leverte avfallshåndteringstjenester ESAs pålegg
om endringer som følge av EØS-avtalens forbud mot offentlig
støtte. EFTAs overvåkingsorgan ESA konkluderte i februar 2013
med at finansiering gjennom skattefritak av norske kommunale

Artikkelen gjengir hovedlinjene knyttet til skattemessig behandling av kommunenes avfallshåndteringstjenester. Den baserer seg på forarbeidene til lovbestemmelsen, Prop 1 LS (2013-2014) pkt 11. For flere detaljer henvises til denne. .
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avfallsaktører innebar offentlig støtte i strid med EØS-avtalens
artikkel 61(1). ESA anser avfallshåndtering som økonomisk aktivitet i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og en
unnlatelse av å ilegge skatteplikt på slik økonomisk virksomhet,
medfører dermed en form for offentlig støtte som ikke er i tråd
med EØS-avtalen.
Kommuner er som sagt fritatt for skatt etter sktl § 2-30(1)
bokstav c. Dette skattefritaket omfatter også virksomhet i kommunale etater og kommunale foretak (KF) med noen unntak som
vi ikke skal gå inn på her. Dersom kommunens aktiviteter knyttet
til avfallshåndtering har vært utført gjennom eget kommunalt
eid AS eller IKS, er aktiviteten likevel i utgangspunktet underlagt
skatteplikt etter skattelovens alminnelige regler. I praksis, også
nedfelt i en uttalelse fra skattedirektoratet i 2013, har imidlertid
skatteetaten akseptert at (inter)kommunalt eide ASers håndtering
av husholdningsavfall fra egne innbyggere har vært skattefritt
etter sktl § 2-32(1). Annen håndtering av avfall fra offentlige og
private virksomheter og institusjoner, og husholdningsavfall fra
andre kommuner, har imidlertid ikke blitt ansett skattefritt da
dette er skattepliktig økonomisk virksomhet etter sktl § 2-32(2).
En hjemmel for denne skatteplikten i sktl § 2-5(2) bokstav c
(ikrafttredelse 1.1.2014) er med andre ord en kodifisering av
senere års praksis.
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Merk at skatteplikten på kommunenes avfallshåndteringstjenester
kun omfatter kommunenes håndtering av «eget» næringsavfall
og husholdningsavfall/næringsavfall fra andre kommuner. Håndtering av husholdningsavfall fra egne innbyggere er ikke omfattet
av skatteplikten, da dette er et lovpålagt krav til kommunene etter
forurensningsloven om å sørge for håndtering av egne innbyggeres
avfall.
Selvkostprinsippet legges til grunn for allokering av kostnader
At kommunene er skattepliktige for avfallshåndteringen knyttet
til næringsavfall og andre kommuners avfall, innebærer at det må
holdes oversikt over hvilke inntekter og kostnader som skal henføres til hvilken del. Kommunene som håndterer næringsavfall og
avfall fra andre kommuner, må således sørge for å føre adskilte
regnskap for håndtering av henholdsvis husholdningsavfall fra
egne innbyggere, og fra andre kommuners innbyggere. Faste
kostnader må fordeles forholdsmessig mellom lovpålagt avfallshåndtering og økonomisk avfallshåndtering. Fastsettingen av
avfallsgebyrene, og reguleringen av selvkostprinsippet som grunnlag for dette, er avgjørende for denne allokeringen.
Skattemessig må de samme inntekter og kostnader henføres til
henholdsvis skattefri og skattepliktig del av avfallshåndteringen.
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”Også behandling av husholdningsavfall
er skattepliktig når det behandles av en
annen kommune eller av selskaper hvor
kommunen ikke er deltaker.”

”Det blir viktig å fordele kostnadene
mellom skattepliktig og skattefri virksomhet, og sørge for at det ikke skjer
kryssubsidiering av næringsavfallet.”

ANNE TARAN TJØLSEN
ADVOKAT, BDO

ANNE TARAN TJØLSEN
ADVOKAT, BDO

Det er alminnelige skatterettslige tilordningsprinsipper som
skal legges til grunn for fordelingen. Selvkostprinsippet, og
reguleringen av dette, er avgjørende også for den skattemessige
defineringen av hvilke inntekter og kostnader som kan tas med
i regnskapet for den lovpålagte (skattefrie) avfallshåndteringen.
Retningslinjer for beregning av avfallsgebyret etter selvkostprinsippet er gitt i forskrift av Kommunal- og regionaldepartementet.
Kommunelovens periodiseringsprinsipp legges i
utgangspunktet til grunn
Kommuner fører regnskaper etter kommunelovens
regnskapsprinsipper. Kommuneloven bestemmer at alle
kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet
for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når
årsregnskapet avsluttes. Skattemessig skal kommunene følge
realisasjonsprinsippet i sktl § 14-2 som gir anvisning på at
kostnader først kan fradragsføres med skattemessig virkning
når det oppstår en ubetinget plikt til å dekke ytelsen. Inntekter
skal inntektsføres nå skattyter får en ubetinget rett til ytelsen.
Departementet har i praksis lagt til grunn at det i hovedsak vil
være samsvar mellom tidfesting av løpende inntekter og utgifter
etter kommunelovens regnskapsprinsipper og skattelovens
tidfestingsregler, men i den grad det er forskjeller, går skattelovens
tidfestingsregler foran. Dette innebærer at det ikke kan gjøres
skattemessige avsetninger for fremtidige kostnader.
Historisk kost på driftsmidler legges i utgangspunktet til
grunn, men hvordan fordele til skattepliktig del?
Det er en utfordring for kommunene å allokere inngangsverdier for
eiendeler/driftsmidler som skal inngå ved beregning av skattepliktig inntekt med tanke på avskrivninger. Utgangspunktet må
tas i driftsmidlets historiske kostpris. Utfordringen oppstår ved
defineringen av hvor stor andel av driftsmidlet som skal tilordnes
skattepliktig del av avfallshåndteringen, og hvor stor andel som

skal tilordnes husholdningsdelen/selvkost. Som oftest dreier det
seg om driftsmidler til felles benyttelse, f. eks. forbrenningsanlegg
eller miljøstasjoner. Når driftsmidler benyttes både i skattefri
og skattepliktig virksomhet, må man derfor først avgjøre om
det er grunnlag for skattemessige avskrivninger. Dernest må
det i utgangspunktet foretas en fordeling på grunnlag av bruken
av driftsmidlet. Denne bruksfordelingen kan variere fra år til år.
Dermed vil grunnlaget for avskrivninger endre seg år for år. Dette
er upraktisk, og det er derfor lagt til grunn at dersom det først
er grunnlag for avskrivninger, skal fordelingen bestemmes ut fra
bruken av driftsmidlet det året det erverves. Dersom det senere
foretas påkostninger, må driftsmidlet avskrives etter fordelingen
det året påkostningen foretas.
Det er gitt overgangsregler for fastsetting av skattemessige
inngangsverdier for eiendeler ved overgang til skatteplikt for
deler av virksomheten. Utgangspunktet er historisk kostpris,
men dersom driftsmidlets verdi har endret seg siden anskaffelsen
slik at historisk kostpris blir misvisende, kan man legge til grunn
markedsverdi på overgangstidspunktet.
Deltakere i interkommunale selskaper deltakerlignes etter
bruttometoden
Når flere kommuner har inngått samarbeid om levering av
avfallshåndteringstjenester, vil skattereglene bli de samme. Der
interkommunalt samarbeid skjer gjennom egne rettssubjekter,
vil deltakerkommunene ha et ubegrenset ansvar for deltakernes
samlede forpliktelser. I så fall skal kommunene i samarbeidet
deltakerlignes etter bruttometoden, dvs. tilordning til den enkelte
deltakerkommune av andeler inntekter og andeler kostnader.

ANNE TARAN TJØLSEN
att@bdo.no
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KOMPENSASJONSORDNINGEN
I BEVEGELSE

Kompensasjonsloven har en bestemmelse som skal forhindre
at kommuner har et konkurransefortrinn fremfor private
virksomheter. Denne bestemmelsen medfører at kommuner
ikke har rett til kompensasjon for inngående merverdiavgift
på anskaffelser til økonomisk aktivitet som kan være i
konkurranse med private aktører. Denne bestemmelsen har
skatteetaten tolket for strengt i kommunenes disfavør. Dette
følger av en nylig utgitt veileder fra Europakommisjonen.
Dette er aktuelt innenfor f.eks. kulturområdet og svømmeanlegg. Endringen kompliserer kommunenes oppfølgingsansvar og krever at kommunene nå må holde økonomisk
og ikke-økonomisk aktivitet regnskapsmessig adskilt,
selv innenfor samme virksomhet eller anlegg. Hva som er
økonomisk og hva som er ikke-økonomisk aktivitet, er også
et skjønnsspørsmål som vil kreve at kommunene gjør gode
vurderinger før de igangsetter aktiviteter eller bygging av
nye anlegg, herunder vurderer finansieringen og størrelsen
på brukerbetalingene.
Innledning
Kompensasjonsloven gjelder for kommuner, fylkeskommuner
mv. og private eller ideelle virksomheter som utfører lovpålagte
helse-, undervisnings- og sosiale tjenester, samt private barnehager og kirkelig fellesråd. Kompensasjonsordningen er generell og
omfatter inngående merverdiavgift pådratt ved kjøp av varer og
tjenester til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten.
Siden kommunesektoren i all hovedsak er utenfor merverdiavgiftssystemet, får kommunene ikke fradrag for inngående
merverdiavgift på sine innkjøp. Dermed blir det billigere for
kommunene å produsere selv fremfor å kjøpe fra private.
Kompensasjonsordningen fører til at merverdiavgiften ikke
lenger utgjør en konkurranseulempe for private aktører eller

interkommunalt samarbeid. Kompensasjonsordningen blir
i hovedsak finansiert gjennom reduksjon i overføringene til
kommunene mv.
Kommuner og konkurransebegrensninger
Det som ofte kan være problemfylt for kommuner, er at de kan
omfattes av både kompensasjonsloven og merverdiavgiftsloven.
Det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgift etter kompensasjonsloven når det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 8.
Videre kan det være problematisk at kommunene heller ikke
kan kreve kompensasjon for merverdiavgiften når en kommune
driver økonomisk aktivitet som er i konkurranse med privat
virksomhet, og som ikke er berettiget til kompensasjon. Denne
konkurransebegrensningsregelen kom som følge av at EFTASs
overvåkningsorgan ESA mente at deler av ordningen var i strid
med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
Begrensningen får ikke anvendelse på et område hvor kommunen
kjøper tjenester fra virksomheter (private eller ideelle) som selv
har rett på mva.-kompensasjon. Det vil si at konkurranseregelen
er ikke aktuell når f.eks. en kommune yter lovpålagte helse- og
omsorgstjenester. Kommunen har da selv også kompensasjonsrett.
I revidert nasjonalbudsjett 2016 uttales det at regjeringens utgangspunkt er at kommunal virksomhet og privat virksomhet
som konkurrerer på samme marked, skal behandles likt.
Konkurransebegrensning i rettspraksis
I januar 2016 avsa tingretten en dom knyttet til spørsmålet om
kompensasjon av merverdiavgift. Luster kommune hadde oppført og driftet en svømmehall/svømmeanlegg (Lustrabadet), og
hadde lagt til grunn av dette var til kompensasjonsberettiget
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”Størrelsen på eventuell brukerbetaling
eller offentlig finansiering vil være et
viktig kriterium.”

bruk. Spørsmålet retten måtte ta stilling til var om Luster
kommune drev økonomisk aktivitet, og om en slik aktivitet
i så fall er i konkurranse med virksomheter som ikke er
kompensasjonsberettiget. Retten vurderte kommunens kostnader
for driften av svømmeanlegget opp mot de enkelte aktivitetene.
Retten kom frem til at Lustrabadet tilbød en tjeneste (publikumsbading) som fullt ut ble finansiert ved billettinntekter. Partene
var enige om beregning av andel kostander til publikumsbading,
og kommunene gikk da med overskudd for denne delen av virksomheten. Denne aktiviteten kunne være i konkurranse med
virksomheter som ikke var kompensasjonsberettiget. Lustrabadet
hadde følgelig ikke krav på kompensasjon for denne aktiviteten.
Finansdepartementet om konkurransebegrensningsregelen
Den 27. juni 2016 kom Finansdepartementet med en fortolkningsuttalelse om merverdiavgiftskompensasjonsloven. Uttalelsen
gjaldt spørsmålet om det skal innrømmes kompensasjon når
kommunen driver økonomisk aktivitet, og denne kan være i
konkurranse med private.
Uttalelsen kom som følge av at Europakommisjonen publiserte
en veileder om statsstøtte som etter Finansdepartementets
oppfatning endrer hva som anses som økonomisk aktivitet på
kulturområdet. Dette ville kunne medføre at aktiviteter som
tidligere har blitt definert som økonomiske, nå vil anses som
ikke-økonomiske og dermed falle innenfor kompensasjonsloven.

”De nye retningslinjene kan føre til endret
vurdering av hva som anses som økonomisk
aktivitet for kulturhus og svømmehaller.”

Fra veilederen i den nyere uttalelsen fremgår det at størrelsen
på eventuell brukerbetaling eller offentlig finansiering vil være
et viktig kriterium. Aktiviteten kan være ikke-økonomisk selv om
publikum betaler for tjenesten dersom betalingen bare dekker
«a fraction of the true costs». Dette medfører at der brukerbetalingen er begrenset, og aktiviteten har et kulturelt, ikkekommersielt formål, kan dette anses som en ikke-økonomisk
aktivitet. Større konserter vil fortsatt kunne utgjøre en økonomisk
aktivitet. Det må her foretas et klart regnskapsmessig skille
mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten slik
at kompensasjon ikke går med til å dekke den økonomiske
aktiviteten. I 2013 uttalte Finansdepartementet at konserthus
som delvis driver økonomisk aktivitet, omfattes av begrensningen
i kompensasjonsloven. De nye retningslinjene kan føre til endret
vurdering av hva som anses som økonomisk aktivitet for kulturhus
og svømmehaller.
Oppsummering
Ovennevnte viser at det har skjedd en utvikling av hva som kan
defineres som ikke-økonomisk aktivitet og dermed gi rett til
kompensasjon. Det kan derfor være grunnlag for å foreta en
nyvurdering for en rekke kulturtilbud hvor publikums betaling
bare dekker en mindre del av den faktiske kostnaden.

KARI ELISABETH CHRISTIANSEN / GEIR VALDERHAUG AARSETH
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